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Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019
A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, por intermédio da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Habitação, com esteio na Lei Federal n.°
13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal n°.13.204, de 14 de
dezembro de 2015 e em obediência ao Convênio de Saída nº 148100/2017,
celebrado entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni, torna público o presente Edital de Chamamento Público
visando à seleção de Organização(ões) da Sociedade Civil interessada(s) em
celebrar(em) Termo de Colaboração que tenha por objeto: gestão e
operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e
nutricional do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã
Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a Prefeitura Municipal de Teófilo
Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil, nos termos do presente Edital.

1. FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta(s) para a celebração de
parceria com a Prefeitura Municipal De Teófilo Otoni/MG, por intermédio da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação, por meio da formalização de Termo de Colaboração, para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, que envolve(m) a transferência de recursos
financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2 O Termo de Colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas
pela Administração Pública com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de
Chamamento Público, para consecução de finalidades de interesse público propostas pela
Administração Pública (inciso VII do Art. 2º, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014).
1.3 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e sua alteração
feita pela Lei Federal nº 13.204/2015 e as condições previstas neste Edital e seus anexos, devendo a
OSC declarar expressamente ciência de seus termos (Anexo I).
1.4 É permitida a atuação em rede, ficando a critério da OSC selecionada, a realização de Termo
junto a uma, duas ou mais Organizações da Sociedade Civil, para a realização de ações coincidentes
(quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto
da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei Nº. 13.019, de 2014, devendo a rede ser composta por:

a) “OSC(s) celebrante(s)” da(s) parceria(s) com a administração pública municipal aquela(s) que
assinar(em) o(s) termo(s) de colaboração, que ficará(ão) responsável(eis) pela rede e atuará(ão) como
sua(s) supervisora(s), mobilizadora(s) e orientadora(s), podendo participar diretamente ou não da
execução do objeto; e,

b) uma ou mais “OSCs executantes e não celebrantes” da parceria com a administração pública
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municipal, que devem executar ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em comum acordo
com a OSC celebrante.
1.5 O processo do chamamento público a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado,
sem que caiba às instituições participantes qualquer direito à reclamação ou indenização por estes
motivos, de acordo com a legislação vigente.
1.6 Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Proposta Global - Lote Único
Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo IV – Declaração de Não Impedimento da Organização e Dirigentes
Anexo V – Declaração de Conta Corrente para Fins de Pagamento;
Anexo VI – Declaração de Quitação de Prestação de Contas
Anexo VII – Declaração Que Não Emprega Menor
Anexo VIII – Modelo / Referência para elaboração da Proposta de Colaboração
Anexo IX – Termo de Referência
Anexo X – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração
Anexo XI – Modelo de Plano de Trabalho
Anexo XII – Modelo de Termo de Compromisso Futuro de contratação de profissionais
Anexo XIII – Declaração de Compromisso Futuro de Assinatura de Termo de Atuação em Rede
Anexo XIV - Termo de Compromisso Futuro de Cessão de Serviço não Onerado
Anexo XV – Declaração de Cumprimento dos Condicionantes Legais
Anexo XVI – Declaração de Vedação aos Dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014
Anexo XVII – Ficha de Dados Cadastrais para Celebração da Parceria
Anexo XVIII – Modelo de Placa
Anexo XIX – Documento Comprobatório de Entrega de Cópia de Manual de Prestação de Contas
Anexo XX – Declaração de Cumprimento ao Artigo 2º - Inciso I – Alínea A da Lei Federal nº
13.019/2014
Anexo XXI – Autorização de Procedimentos e Rotinas de Monitoramento e Avaliação
Anexo XXII - Carta de Renúncia ao Prazo Recursal
REFERÊNCIAS
Observação: todos os anexos devem ser OBRIGATORIAMENTE assinados/rubricados pelo
representante legal e inseridos no envelope lacrado de propostas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
da OSC.
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2. DO OBJETO, CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO DAS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
2.1 O Termo de Colaboração terá por objeto: gestão e operacionalização de equipamento público de
segurança alimentar e nutricional do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã
Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e
Organização da Sociedade Civil.
2.2 Considerando a demanda do Município e a necessidade de implementação da proposta para
atendimento por meio dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional sustentável a
população teofilootonense, será apresentada em lote único (Anexo II) a proposta de Organização (ões)
da Sociedade Civil que tenham interesse na execução dos serviços acima elencados:
2.3 Lote Ùnico: gestão e operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e
nutricional do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua
cooperação entre a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil.
2.4 A apresentação de propostas nos termos deste Edital vincula a(s) entidade(s) ou organização(ões)
da sociedade civil ao atendimento de metas referenciadas pela administração pública através da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.
2.5 O início da parceria será estabelecido mediante assinatura do Termo de Colaboração conforme
modelo em Anexo X – Minuta de Termo de Colaboração, e porter ior r ecebimento pela
Organização da Sociedade Civil celebrante do T er mo de Or dem de Ser viço para
abertura do Restaurante Popular obedecendo a previsão de prazo estabelecida neste edital de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses, por interesse da Administração
Pública.
2.6 O Chamamento Público será regido por este Edital, cabendo à Comissão de Seleção designada pela
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, a operacionalização dos procedimentos do
Chamamento Público nas suas diversas fases até a publicação do resultado final.
2.7 A concessão de apoio da Administração Pública à Comissão de Seleção, devido à complexidade
do tema será por meio de integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação;
Secretaria Municipal de Economia Solidária, Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria Municipal de
Agropecuária e Abastecimento e da Procuradoria Jurídica Municipal.
2.2.1 PARTICIPAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
2.2.1.1 Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas
aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação
dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
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a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,

isenções de qualquer natureza,

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que
os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº. 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e
as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou,

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
2.2.2 Delimitação da Sede da OSC
a) A OSC deverá comprovar que possui sede nos limites do município de Teófilo Otoni/MG.
Nota Explicativa: Com o intuito de fortalecer as entidades e privilegiar as entidades
socioassistencias do município de Teófilo Otoni/MG, e promover a união e articulação com
representantes de agricultores e pequenos produtores rurais da região no entorno do município de
Teófilo Otoni, esta Administração Pública Municipal, com base em seu poder discricionário e na
justificativa acima descrita, delimita o território de sede da OSC a ser parcerizada nos limites do
município de Teófilo Otoni, e consolida este também, como sendo o teritório de abrangência da
prestação das atividades e serviços que resultarão do Termo de Colaboração a ser assinada entre a
Prefeitura de Teófilo Otoni e a OSC a ser determinada por este Chamamento Público, conforme
respaldo legal do Art. 24, parágrafo 2º, alíneas I e II da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei
13.204/2015:
§ 2o É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da
parceria, admitidos:
I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes
sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da
Federação onde será executado o objeto da parceria;
II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a
abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos,
conforme estabelecido nas políticas setoriais.
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3. DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (PNSAN):
3.1 A formulação e a implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN) está determinada na Lei n.º 11.346/06 que “cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras
providências” e pelo Decreto Presidencial nº 7.272, de 25 de Agosto de 2010, que “define as diretrizes
e objetivos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, dispõe sobre a sua
gestão, mecanismos de financiamento, monitoramento e avaliação, no âmbito do Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, e estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, citamos:
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.
Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN
com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá
outras providências.
Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos
e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a
participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará
políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito
humano à alimentação adequada.
Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano,
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e
garantir a segurança alimentar e nutricional da população. (...)

3.2 A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) apresenta uma agenda
permanente de educação e capacitação em segurança alimentar e direito humano à alimentação
adequada, no sentido de fortalecer as ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à
saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança alimentar e nutricional, promovendo a
soberania e segurança alimentar e nutricional sustentável em âmbito internacional, entre outras metas
de política pública.
3.3 A legislação federal, neste sentido,reafirmar as obrigações do Estado em respeitar, proteger,
promover e prover a alimentação adequada dos seres humanos de forma sustentável e eficaz. Esta é a
razão do estabelecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.
3.4 O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN tem como objetivo
promover, em todo o território nacional o direito humano à alimentação adequada. Trata-se de um
sistema público, que possibilita a gestão intersetorial e participativa e a articulação entre os entes
federados para a implementação das políticas promotoras da segurança alimentar e nutricional
sustentável, em uma perspectiva de complementaridade e otimização das potencialidades de cada
setor.
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3.5 O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN é integrado por uma série de órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios afetos à Segurança Alimentar e
Nutricional. Tem como objetivos formular e implementar políticas e planos de Segurança Alimentar e
Nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover
o acompanhamento, monitoramento e a avaliação da SAN no país, por meio de parâmetros objetivos
que possam servir de indicadores para avaliação da política pública.
3.6 Os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional estão
estabelecidos no Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, que também institui a Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN).
3.7 No âmbito estadual, a Lei nº 15.982/2006, é a que dispõe sobre a Política de Segurança Alimentar
e Nutricional. A Lei estadual de Minas Gerais, assim conceitua, no art. 2º: “considera-se segurança
alimentar e nutricional sustentável a garantia do acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,
em quantidade suficiente, com base em práticas alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade
cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais”.
3.8 Aparente divergências nas conceituações da política de segurança alimentar e nutricional revela o
caráter complexo da temática em sua transdisciplinariedade e seu interesse universal que transcende as
fronteiras dos territórios. O essencial é que os conceitos se alinham em torno de estratégias, dividindose em eixos estruturantes como, por exemplo: a reforma agrária; a agricultura familiar; articulação do
poder público com a sociedade civil; incentivo ao cooperativismo; apoio ao pequeno e médio
produtores; armazenagem e distribuição da produção de alimentos; monitoramento da situação
alimentar e nutricional das diversas populações expostas a risco específico; prevenção e controle de
doenças e distúrbios alimentares e nutricionais; prevenção e cura de doenças ligadas à alimentação e
nutrição; educação e difusão de práticas alimentares; segurança e qualidade dos alimentos;
preservação ambiental; respeito à biossociodiversidade; respeito à cultura local; realização do
potencial de desenvolvimento local e materialização das prescrições legais.
3.8 Conforme o Manual Programa Restaurante Popular do Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário os “Restaurantes Populares são estabelecimentos administrados pelo poder público que se
caracterizam pela comercialização de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas,originadas de
processos seguros, preponderantemente com produtos regionais, a preços acessíveis, servidas em
locais apropriados e confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar”
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ projeto_logico_restaurante_popular.pdf). O mesmo texto
orienta que “os restaurantes populares podem ser geridos diretamente por órgão da administração
pública ou por meio de parceria com organizações sem fins lucrativos. Em ambas as situações devem
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estar articulados com outras ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, como educação
alimentar, merenda escolar, distribuição de alimentos à população carente, dentre outras ações.
Recomenda-se ainda compras diretamente de produtores locais gerando renda e emprego. Desta
forma, os resultados são potencializados com impactos na eficiência, eficácia e efetividade na gestão
do restaurante”
3.9 A gestão do equipamento de Segurança Alimentar: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, passará a ser
feita em parceria com a Organização da Sociedade Civil a ser selecionada por este Edital de
Chamamento Público, em sua reinauguração em 2019.
3.10 A eficiência da gestão do Restaruante Popular do município de Teófilo Otoni com o atendimento
médio de 1000 (mil) refeições por dia, indica que a estratégia de atendimento à população resulta no
atingimento de metas e dos propósitos da política pública de segurança alimentar e nutricional
sustentável.
3.11 O Anexo IX – Termo de Referência, apresenta a no Anexo IX-A - Planilha de Referência para
Composição de Serviço e Custos, que, de forma detalhada, demonstra as ações e os serviços propostos,
os preços de referência de mercado, além das normas e embasamentos legais, a fim de que a OSC
possa apresentar sua proposta de parceria.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1 Poderão participar deste Edital, a OSC que cumprir as seguintes exigências:

a) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está
ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção. Todas as declarações deverão ser assinadas pelo responsável legal da OSC e
devem estar contidas no envelope junto com a proposta de parceria;

b) ser cadastrada junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Teófilo Otoni, em
atendimento aos comandos da Resolução CNAS nº 21, de 24 de novembro de 2016;
c) Ter sede ou representação atuante e reconhecida no município de Teófilo Otoni/MG, conforme
prescrição do art. 24, §2º, Inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014 (alterada pela Lei nº.13.204, de 14 de
dezembro de 2015).
Observação: É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil,
ficando a critério da OSC apresentar ou não a proposta de atuar em rede.

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
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5.1 Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social, (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de
2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas
(art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requisitos da Lei nº. 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014).
Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§
2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo
com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art.
33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);

d) possuir, no momento da apresentação do Plano de Trabalho, no mínimo 01 (um) ano de existência,
com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V,
alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, a ser comprovada no momento da apresentação do Plano de Trabalho, na forma do art. 33,
caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº.13.019, de 2014;

f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com
recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme
Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração
de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de
serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput,
inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).

g) possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas.
g.1) A entidade poderá firmar Termo de Compromisso Futuro (conforme Anexo XII) para a
contratação dos profissionais relacionados no Termo de Referência;
Nota Explicativa: Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo
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admitida a contratação de profissionais, e quando for o caso, aquisição de bens e equipamentos ou a
realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art.
33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida
ativa e trabalhista, na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014;

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão
simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada
dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo IV – Declaração de Não Impedimento da
Organização e Dirigentes (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº.13.019, de 2014);

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento
hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº
13.019, de 2014);

l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a(s) OSC(s) se tratar(em) de
sociedade(s) cooperativa(s) (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº.13.019, de 2014);

m)

prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme o caso, na forma do

art. 9° da Lei nº 8.742, de 1993;
5.2 A aferição dos requisitos constantes no item 5.1 somente deverá ser observada no momento da
formalização da parceria.

5.3 Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a OSC que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso
II, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em
relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas.
Nota Explicativa: não são considerados membros de Poder os integrantes de Conselhos de
Direitos e de Políticas Públicas (inciso III e §§ 5º e 6º, do art.39, caput, da Lei nº 13.019, de 2014);
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e) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (inciso IV, do art. 39, caput, da Lei nº 13.019, de 2014);
f) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação
e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019,
de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (inciso V, art. 39,
caput, da Lei nº 13.019, de 2014);
g) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (inciso VI, art. 39,
caput, da Lei nº 13.019, de 2014);
h) tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
i) que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação ou que tenha sido considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III
do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (incisos VI e VII, art. 39, caput, , da Lei nº 13.019, de
2014).
5.3.1 – As vedações constantes do item 5.3 deverão ser comprovadas através do Anexo XVI –
Declaração de Vedação aos Dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014.

6.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

6.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento
público, a ser constituída na forma de Ato de Nomeação, previamente à etapa de avaliação das
propostas, na forma da Lei nº 13.019, de 2014.
6.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5
(cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente,
conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do Chamamento Público, ou cuja atuação no
processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de
2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do
processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente
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substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de
divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.
6.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados

os princípios da

isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6.6 Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não celebrante” que tenha mantido
relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de Seleção responsável pelo
chamamento público que resultou na celebração da parceria.

7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas:
TABELA 01
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento Público.

17/06/2019

2

Data limite para recebimento dos envelopes.
Recebimento da Proposta Global, Proposta de
Colaboração e Plano de Trabalho pelas OSCs).

19/07/2019 (das 8h às 16h).

3

Sessão pública de abertura de envelopes e Avaliação
das propostas pela Comissão de Seleção.

22/07/2019 e 23/07/2019.

4

Divulgação do resultado preliminar.

24 /07/2019 + 2 dias adicionais
(dias adicionais são estimados)

5

6

(27/07/2019 a 31/07/2019)
5 (cinco) dias contados da
divulgação
do
resultado
Interposição de recursos contra o resultado
preliminar para recursos /
preliminar e de contra recursos ou apresentação de Convocação para entrega de Carta
Carta de Renúncia ao Prazo Recursal – conforme
de Renúnica ao Prazo Recursal.
modelo Anexo XIII.
(01/08/2019 a 05/08/2019)
5 (cinco) dias para contrarecursos (se houver).
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
Julgamento e Resultado Final. Não havendo
recursos, altera-se a data prevista.

(06/08/2019 a 08/08/2019)
(3 dias)

12

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

7

Homologação e publicação do resultado definitivo
da fase de seleção, com divulgação das decisões
recursais proferidas (se houver).

09/08/2019 (data estimada).

7.2 - Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da
parceria (arts. 33 e 34, da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração
da parceria (art. 39, da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das
propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) mais bem classificada(s), nos termos do
art. 28, da Lei nº 13.019, de 2014.

7.3 - Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.3.1 O presente Edital será divulgado e estará disponível em formato PDF na página do sítio
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, na internet: www.teofilootoni.mg.gov.br –
Portal das Parcerias: http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/, onde também terá seu
extrato divulgado. O Extrato deste Edital também será publicizado no meio oficial de publicidade do
município: http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar-Portal AMM e no Jornal Diário de
Teófilo Otoni.
7.4 - Etapa 2: Envio dos Anexos II – Proposta Global – Lote ùnico, Anexo VIII – Modelo /
Referência para aelaboração da Proposta de Colaboração e o Anexo XI – Modelo de Plano de
Trabalho devidamente preenchidos e assinados pelas OSCs.
7.4.1 Os Anexos II – Proposta Global – Lote ùnico, Anexo VIII – Modelo / Referência para
aelaboração da Proposta de Colaboração e o Anexo XI – Modelo de Plano de Trabalho devidamente
preenchidos e assinados devem ser encaminhadas em um único envelope lacrado, com identificação da
instituição proponente, número do CNPJ, endereço e meios de contato, com a inscrição
“Documentação de Proposta” – Edital de Chamamento Público nº.001/2019”, Objeto: gestão e
operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e nutricional do município de
Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil e entregues via
postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da
Comissão de Seleção da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, no seguinte endereço: Gabinete da
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação – Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, s/nº
(Prédio do CAIC) – Castro Pires - CEP: 39.801-000 – Teófilo Otoni – MG, no horário das 08:00 horas
ás 16:00 horas, onde os envelopes serão protocolizados. Nos envelopes deverá estar contidos os
Anexos II – Proposta Global – Lote ùnico, Anexo VIII – Modelo / Referência para aelaboração da
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Proposta de Colaboração e o Anexo XI – Modelo de Plano de Trabalho devidamente preenchidos e
assinados.
7.4.2 Toda a documentação, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e
numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente.
7.4.2.1 Poderá ser solicitada uma cópia em versão digital (CD ou pendrive) da proposta com todas as
declarações exigidas neste Edital (Anexos I a XXI).
7.4.3 Após o prazo limite para apresentação da “Documentação de Proposta” estabelecido no item 7,
nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem
explícita e formalmente solicitados pela Administração Pública Municipal.
7.4.4 Cada OSC poderá apresentar somente um envelope de proposta.
7.4.5 Observado o disposto neste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações:

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o
cumprimento das metas;

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
d) o valor global para o todo o serviço.
7.4.6 Somente serão avaliadas “Documentação de Proposta” que forem entregues até o prazo limite
de envio das propostas pelas OSCs constante da Tabela 1 (Etapa 2).
7.4.7 No caso de envelopes de “Documentação de Proposta” enviadas pelos Correios, o
concorrente deverá se responsabilizar pela chegada da documentação à Comissão de Seleção até o
prazo e horário limites.

7.5 - Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das Propostas e do Plano de Trabalho pela
Comissão de Seleção.
7.5.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as
Proposta Global, Proposta de Colaboração e Plano de Trabalho apresentadas pelas OSCs concorrentes.
A análise e o julgamento de cada serão realizados pela Comissão de Seleção que terá total
independência técnica para exercer seu julgamento.
7.5.2 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7) para conclusão do
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal
prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 10 (dez) dias.
7.5.3 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos
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na Tabela 2 e observado o contido nos Anexos II – Proposta Global – Lote ùnico, Anexo VIII –
Modelo / Referência para aelaboração da Proposta de Colaboração e o Anexo XI – Modelo de Plano
de Trabalho.
7.5.4 A avaliação individualizada das propostas e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados na Tabela 2 e seguintes diretrizes:

7.5.4.1 - adequação da proposta:
7.5.4.1.1 - considera-se adequada a proposta que tiver:

a) coerência em sua justificativa, neste sentido compreendido: diagnóstico de acordo com a realidade
de segurança alimentar e nutricional sustentável do município, objetivo geral do plano de acordo com
a demanda apontada na Planilha de Referência e no diagnóstico realizado pela OSC;

b) viabilidade dos objetivos e metas, neste sentido compreendido: se os objetivos específicos são
viáveis e exequíveis e se as metas estão de acordo com o previsto neste Edital;

c) consonância com objetivos propostos, neste sentido compreendido: se os objetivos são
referenciados na política de segurança alimentar e nutricional sustentável;

d) metodologia e estratégia de ação, neste sentido compreendido: se a Plano de Trabalho demonstra
clareza na forma como vai se desenvolver, se descreve o caminho escolhido, os métodos, técnicas, as
normas e estratégias para cada objetivo proposto;

e) indicadores para acompanhamento e avaliação, neste sentido compreendido: se os indicadores
apresentados demonstram capacidade de avaliação, aprimoramento e evolução de qualidade no
decorrer da execução do objeto;

f) viabilidade de execução, neste sentido compreendido: se a proposta de trabalho demonstra
proximidade com realidade do território e se há coerência metodológica que viabilize a execução e
otimização dos programas de segurança alimentar e nutricional sustentável;

g) coerência no Plano de Aplicação de Recursos: se há compatibilidade na aplicação dos recursos com
a proposta de trabalho, bem como valores compatíveis com os de mercado.
7.5.4.2 – qualificação do quadro de recursos humanos:
a) será considerado qualificado o quadro de recursos humanos da entidade ou organização da
sociedade civil que estiver de acordo com as exigências do Edital e com vínculos de trabalho
adequados à execução da proposta e composição da equipe de referência apresentada no Anexo VII –
Referência para Proposta de Colaboração . Não será necessária a demonstração de capacidade prévia
instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, e quando for o caso, aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto
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da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
a.1) A entidade poderá firmar Termo de Compromisso futuro de contratação dos profissionais
relacionados no Termo de Referência – Conforme Anexo XII;
7.6 – Sustentabilidade:

a) se a entidade ou organização da sociedade civil apresenta no quadro de recursos humanos
prevalência de pessoal com vínculo empregatício;

b) se a entidade ou organização da sociedade civil tem outras fontes de recursos e/ou apoio
institucional;

c) se a entidade ou organização da sociedade civil disponibiliza para o atendimento previsto neste
Edital espaço físico próprio ou mantido pela instituição;

d) se a entidade ou organização da sociedade civil demonstra experiência previa em gestão de
equipamentos públicos, em especial, do sistema de segurança alimentar e nutricional sustentável.

7.7 - Articulações / Inovações:
a) – se a entidade ou organização da sociedade civil tem como realizar e provar a articulação em rede
para compra de alimentos com as cooperativas ou associações de produtores rurais da região de
Teófilo Otoni. Comprovação via apresentação de Declaração de Compromisso Futuro de Assinatura
de Termo de Atuação em rede, conforme Art. 35-A da Lei Federal nº 13.019/2014. Esse serviço e sua
articulação deve estar descrito no Plano de Trabalho.
b) – se a entidade ou organização da sociedade civil tem como realizar e provar a articulação / parceria
com empresa privada para o fornecimento não oneroso de internet banda larga para uso no
funcionamento das atividades do Restuarante Popular e dos usuários do mesmo. Comprovação via
apresentação de Termo de Compromisso Futuro de Cessão do Serviço Não Onerado – conforme
Anexo XIV. Contrapartida: Ganho em publicidade e divulgação da marca parceira dentro do espaço
físico do Restaurante Popular com afixação de banner informativo. Esse serviço e sua articulação deve
estar descrito no Plano de Trabalho.
c) – se a entidade ou organização da sociedade civil tem como realizar e provar a articulação / parceria
com empresa privada para criação e manutenção de aplicativo de gestão contábil / administrativa e
produção e manutenção de aplicativo e plataforma digital para venda presencial e via internet dos
tickets das refeições do Restaurante Popular. Comprovação via apresentação de Termo de
Compromisso Futuro de Cessão do Serviço Não Onerado – conforme Anexo XIV. Contrapartida:
Ganho em publicidade e divulgação da marca parceira dentro do espaço físico do Restaurante Popular
com afixação de banner informativo. Esse serviço e sua articulação deve estar descrito no Plano de
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Trabalho.
7.8 - TABELA 2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO / METODOLGIA DE PONTUAÇÃO

ITEM

CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

1

Informações sobre ações a
serem executadas, metas a
serem atingidas, indicadores
que aferirão o cumprimento das
metas e prazos para a execução
das ações e para o cumprimento
das metas.

2

Adequação da proposta aos
objetivos da política pública de
segurança alimentar e
nutricional sustentável, do
plano municipal, dos programas
e das ações em que se insere a
parceria.

3

4

5

METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO
-Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)
-Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)
-O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório (0,0).
Observação: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica a eliminação da proposta, por
força do caput do art. 27 da L
ei nº. 13.019, de 2014.

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
ITEM
4,0 pontos

-Grau pleno de adequação (2,0 pontos)
2,0 pontos
-Grau satisfatório de adequação (1,0 ponto)
-O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório
do
requisito
de
adequação (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica a eliminação da proposta, por
força do caput do art. 27 da L
ei nº. 13.019, de 2014.
Descrição da realidade objeto da -Grau pleno da descrição (1,0 ponto)
(1,0 ponto)
parceria e do nexo entre essa
-Grau satisfatório da descrição (0,5)
realidade e a atividade ou
-O não atendimento ou o atendimento
projeto proposto.
insatisfatório (0,0).
Observação: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica a eliminação da proposta, por
força do caput do art. 27 da L
ei nº. 13.019, de 2014;
Adequação da proposta ao valor - O valor global proposto é, pelo menos,
(1,0 ponto)
de referência constante do
10% (dez por cento) mais baixo do que o valor
Edital, com menção expressa ao de referência (1,0 ponto);
valor global da proposta. (será - O valor global proposto é igual ou até 10%
eliminada a OSC cuja proposta (dez por cento), exclusive, mais baixo do que o
não contenha o valor global).
valor de referência (0,5);
- O valor global proposto é superior ao valor
de referência (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério NÃO implica a eliminação da
proposta, haja vista que, nos termos de
colaboração, o valor estimado pela
administração pública é apenas uma
referência.
Capacidade técnico-operacional -Grau pleno de capacidade técnico2,0 pontos
da instituição proponente.
operacional (2,0) pontos.
Observação: descreva na sua
-Grau satisfatório de capacidade técnico
proposta as experiências
operacional (1,0) ponto.
relativas à capacidade técnico- -O não atendimento ou o atendimento
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6

7

operacional.
insatisfatório do requisito de capacidade
a) A sua comprovação fica técnico-operacional (0,0) zero.
diferida para a fase de celebração
da parceria (art. 33, inciso V, OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
alínea “c”, e art. 35, inciso III, critério NÃO implica eliminação da proposta,
ambos da Lei nº 13.019, de por falta de capacidade técnica e operacional
2014), por meio de experiência da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da
comprovada no portfólio de Lei nº 13.019, de 2014), conforme
realizações na gestão de prerrogativa de a entidade poderá firmar
atividades
ou
projetos Termo de Compromisso futuro de contratação
relacionados ao objeto da dos profissionais relacionados no Termo de
parceria
ou
de
natureza Referência – Conforme Anexo XII.
semelhante, exigível apenas
da(s) entidade(s) selecionada(s).
Não
será
necessária
a
demonstração de capacidade
prévia instalada, sendo admitida
a contratação de profissionais, e
quando for o caso, aquisição de
bens e equipamentos ou a
realização de serviços de
adequação de espaço físico para
o cumprimento do objeto da
parceria (art. 33, caput, inciso V,
alínea “c” e §5º, da Lei nº
13.019, de 2014).
g.1) A entidade poderá firmar
Termo de Compromisso futuro
de Contratação de Profissionais
relacionados no Termo de
Referência – Conforme Anexo
XII;
Se a entidade ou organização da - Possui articulação e Declaração de
1,0
sociedade civil tem como
Compromisso Futuro de Assinatura de Termo
realizar e provar a articulação
de Atuação em rede (1,0) ponto.
em rede para compra de
- Não possui articulação e Declaração de
alimentos com as cooperativas Compromisso Futuro de Assinatura de Termo
ou associações de produtores
de Atuação em rede (0,0) ponto.
rurais da região de Teófilo
Otoni. Comprovação via
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
apresentação de Declaração de critério NÃO implica eliminação da proposta.
Compromisso Futuro de
Assinatura de Termo de Atuação
em rede – Anexo XIII, conforme
Art. 35-A da Lei Federal nº
13.019/2014. Esse serviço e sua
articulação deve estar descrito
no Plano de Trabalho.
Se a entidade ou organização da - Possui articulação e Comprovação via
1,0
sociedade civil tem como
apresentação de Termo de Compromisso
realizar e provar a articulação /
Futuro de cessão do serviço não onerado.
parceria com empresa privada
(1,0) ponto.
para o fornecimento não oneroso
Não possui articulação e Comprovação via
de internet banda larga para uso
apresentação de Termo de Compromisso
no funcionamento das atividades
Futuro de cessão do serviço não onerado.

ponto

ponto
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8

do Restaurante Popular e dos
Declaração de Compromisso Futuro de
usuários do mesmo.
Assinatura de Termo de Atuação em rede (0,0)
Comprovação via apresentação ponto.
de Termo de Compromisso
Futuro de Cessão do Serviço Não OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
Onerado – conforme Anexo
NÃO implica eliminação da proposta.
XIV. Contrapartida: Ganho em
publicidade e divulgação da
marca parceira dentro do espaço
físico do Restaurante Popular
com afixação de banner
informativo. Esse serviço e sua
articulação deve estar descrito no
Plano de Trabalho.
Se a entidade ou organização da - Possui articulação e Comprovação via
1,0
sociedade civil tem como
apresentação de Termo de Compromisso
realizar e provar a articulação /
Futuro de cessão do serviço não onerado.
parceria com empresa privada
(1,0) ponto.
para criação e manutenção de
- Não possui articulação e Comprovação via
aplicativo de gestão contábil /
apresentação de Termo de Compromisso
administrativa e produção e
Futuro de cessão do serviço não onerado.
manutenção de aplicativo e
Declaração de Compromisso Futuro de
plataforma digital para venda
Assinatura de Termo de Atuação em rede (0,0)
presencial e via internet dos
ponto.
tickets das refeições do
Restaurante Popular.
Comprovação via apresentação OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
NÃO implica eliminação da proposta
de Termo de Compromisso
Futuro de Cessão do Serviço Não
Onerado – conforme Anexo
XIV. Contrapartida: Ganho em
publicidade e divulgação da
marca parceira dentro do espaço
físico do Restaurante Popular
com afixação de banner
informativo. Esse serviço e sua
articulação deve estar descrito no
Plano de Trabalho.
Pontuação Máxima Global

ponto

13,0

7.8.1 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (E),
deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação da proposta, a
aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
7.8.2 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de
julgamento (5), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es),
local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar
relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de
celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as
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providências indicadas no subitem anterior.
7.8.3 Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 7,0 (sete) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (1), (2), (3) ou (4); ou ainda que não
contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo
com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os
indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o
cumprimento das metas; e o valor global proposto;

c) que estejam em desacordo com o Edital; ou,
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à luz da
estimativa realizada, e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica
e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
7.8.4 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a
pontuação total obtida com base na TABELA 2, assim considerada a média aritmética das notas
lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de
julgamento.
7.8.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior
pontuação obtida no critério de julgamento (1). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será
feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (2), (3) e (4).
Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo
de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.
7.8.6 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de
referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a
proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº
13.019, de 2014).
7.8.7 Por meio do Plano de Trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da
proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela
legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observados o Anexos VIII – Referência
para Proposta de Colaboração e Anexo XI – Modelo de Plano de Trabalho.
7.8.8 O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o
projeto e com as metas a serem atingidas;

b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;
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c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas;

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários
à execução do objeto;

f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e,
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
7.8.9 A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.2.2. deste Edital deverá
incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser
utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de
registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso
de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo
admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor
específico. Os casos de impossibilidade do número mínimo de 3 (três) orçamentos deverão ser
justificados, podendo a administração pública aceitar ou não a justificativa.

7.9 - Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
7.9.1 A administração pública municipal divulgará o resultado preliminar e convocação para entrega
da Carta de Renúncia ao Prazo Recursal, do processo de seleção na página do sítio oficial da
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni na internet: www.teofilootoni.mg.gov.br – Portal das Parcerias:
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/, no meio oficial de publicidade do município:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar-Portal AMM e no Jornal Diário de Teófilo
Otoni, iniciando-se o prazo para recurso, se houver.

7.10 - Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
7.10.1Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção ou a não
realização dessa fase com a apresentação pela(s) OSC’s da Carta de Renúncia de Prazo Recursal –
Anexo XXII que deverá ser entregue via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento) pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção da Prefeitura Municipal de Teófilo
Otoni, no seguinte endereço: Gabinete da Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação –
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Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, s/nº (Prédio do CAIC) – Castro Pires - CEP: 39.801-000 – Teófilo
Otoni – MG, no horário das 08:00 horas ás 16:00 horas, onde o envelope contendo o referido
documento será protocolizado.
7.10.2 Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar
recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao
colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
7.10.3 Os recursos serão apresentados por meio de protocolo, entregues via postal (SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção da
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, no seguinte endereço: Gabinete da Secretária Municipal de
Assistência Social e Habitação – Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, s/nº (Prédio do CAIC) – Castro
Pires - CEP: 39.801-000 – Teófilo Otoni – MG, no horário das 08:00 horas ás 16:00 horas, onde os
envelopes serão protocolizados.
7.10.4 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de
seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos.
7.10.5 Interposto recurso, será dado ciência no site da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, na
internet: www.teofilootoni.mg.gov.br – Portal das Parcerias: http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portaldas-parcerias/, no meio oficial de publicidade do município: http://www.diariomunicipal.com.br/ammmg/pesquisar-Portal AMM e no Jornal Diário de Teófilo Otoni. aos demais interessados para que, no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados imediatamente após o encerramento do prazo recursal,
apresentem contrarrazões, se desejarem. A Administração Pública dará ciência, preferencialmente por
meio eletrônico, para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contado da data da ciência.

7.11 - Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
7.11.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
7.11.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5
(cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse
mesmo prazo encaminhar o recurso a Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, com as
informações necessárias à decisão final.
7.11.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
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Não caberá novo recurso contra esta decisão.
7.11.4 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela
condução do processo de seleção.
7.11.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

7.12 - Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção.
7.12.1 Com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos recursos
ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação homologará e divulgará, no site da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, na internet:
www.teofilootoni.mg.gov.br – Portal das Parcerias: http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-dasparcerias/, no meio oficial de publicidade do município: http://www.diariomunicipal.com.br/ammmg/pesquisar-Portal AMM e no Jornal Diário de Teófilo Otoni, as decisões recursais proferidas e o
resultado definitivo do processo de seleção.
7.12.2 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº
13.019, de 2014).
7.12.3 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta
classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública
poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1.A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:
8.1 - TABELA 3 – Etapas de celebração da Parceria:
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
1

2

Convocação via publicação no Diário Oficial do município de Teófilo Otoni na internet:
www.teofilootoni.mg.gov.br
–
Portal
das
Parcerias:
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/, no meio oficial de publicidade
do município: http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar-Portal AMM e no
Jornal Diário de Teófilo Otoni da OSC selecionada para apresentação de documentação
e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais.

3

Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se necessário.

4

Emissão de Parecer Técnico.
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5

Ratificação e assinatura do Termo de Colaboração.

6

Emissão de Parecer Jurídico.

7

Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do município de
Teófilo Otoni na internet: www.teofilootoni.mg.gov.br – Portal das Parcerias:
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/, no meio oficial de publicidade
do município: http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar-Portal AMM e no
Jornal Diário de Teófilo Otoni.

8.1.1 - Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação dos documentos e comprovação
do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos
(vedações) legais. Para a celebração da parceria, a Administração Pública Municipal convocará a OSC
selecionada para no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação da convocação para apresentar
a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos legais, conforme Relação de Documentos exigíveis e Modelos de Anexos a
este Edital – ANEXOS I, III, IV, V, VI, VII e XII a XXI.
8.1.1.1 A OSC selecionada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação da convocação,
pós resultado final do Chamamento Público, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos
no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do
art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que
trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes Anexos e
Documentos:
1. Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
2. Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
3. Anexo IV – Declaração de Não Impedimento da Organização e Dirigentes
4. Anexo V – Declaração de Conta Corrente para Fins de Pagamento;
5. Anexo VI – Declaração de Quitação de Prestação de Contas
6. f) Anexo VII – Declaração Que Não Emprega Menor
7. Anexo IX – Termo de Referência
8. Anexo X – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração
9. Anexo XII – Modelo de Termo de Compromisso Futuro de contratação de profissionais
10. Anexo XIII – Declaração de Compromisso Futuro de Assinatura de Termo de Atuação em Rede
11. Anexo XIV - Termo de Compromisso Futuro de Cessão de Serviço não Onerado
12. Anexo XV – Declaração de Cumprimento dos Condicionantes Legais
13. Anexo XVI – Declaração de Vedação aos Dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014
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14. Anexo XVII – Ficha de Dados Cadastrais para Celebração da Parceria
15. Anexo XVIII – Modelo de Placa
16. Anexo XIX – Documento Comprobatório de Entrega de Cópia de Manual de Prestação de
Contas
17. Anexo XX – Declaração de Cumprimento ao Artigo 2º - Inciso I – Alínea A da Lei Federal nº
13.019/2014
18. Anexo XXI – Autorização de Procedimentos e Rotinas de Monitoramento e Avaliação
19. cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no
art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
20. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
21. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no
mínimo, 1(um) ano com cadastro ativo;
22. comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros, tais como:

a)

instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b)

relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c)

publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou

a respeito dela, que tenham como teor principal, matéria congênera ao objeto desse Chamamento
Público;

d)

currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados,

cooperados, empregados, entre outros, que tenham como formação principal, matéria congênera ao
objeto desse Chamamento Público;

e)

declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades

ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos
públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais,
empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;

f)

prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC, se tiver;

g)

Entrega das Certidões e Declarações:

23. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
24. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
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25. Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual;
26. Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal;
27. Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
28. Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como
conta de consumo ou contrato de locação, emitido até 30 (trinta) dias antes da celebração da parceria;
29. Prova de inscrição regular perante o Conselho Municipal de Assistência Social do município de
Teófilo Otoni;
30. Declaração atualizada ou atestado de regularidade, expedido pela equipe de prestação de contas,
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, que comprove a adequada prestação de
contas de todo e qualquer numerário recebido anteriormente pelo órgão da administração pública,
dentro do prazo de validade, ressalvado o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;
31. Cópia do CPF e Carteira de Identidade do representante legal da entidade;
32. Declaração assinada pelo representante da entidade, sob as penas da Lei de que está ciente quanto
ao cumprimento dos princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e economicidade);
33. Declaração de que não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da
Administração Direta e Indireta do Município; e, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
34. Declaração de que não contratará, para prestação de serviços, nos termos do Decreto nº.19, de 31
de janeiro de 2017, servidor ou empregado público, inclusive, aquele que exerça cargo em comissão,
função especial ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do
Município celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; e,
35. Declaração de que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

a)

membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da

Administração Direta e Indireta do Município;

b)

servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão, função

especial ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do
Município celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; e,
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c)

pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o

patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
34. No caso da atuação em rede, a OSC “celebrante” deverá comprovar também o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a serem verificados por meio da
apresentação dos seguintes documentos:

I

comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita

Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC “celebrante” existe há, no mínimo, cinco anos com
cadastro ativo; e

II

comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo

admitidos:

a)

declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a

celebrante participe ou tenha participado;

b)

cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de

redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou

c)

relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a

celebrante participe ou tenha participado.

8.1.1.2 A presente relação documental pode ser alterada no momento da formalização do termo de
parceria, objetivando atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no
citado período.
8.1.1.3 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das
certidões previstas nos itens 23 a 27 do item 8.1.1.1.

8.2 - Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais.
8.2.1 Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento,
pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos
impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior.
8.2.2 Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada não
atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e
34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a
celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
8.2.3 Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada aceite
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celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida,
proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser
repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.

8.3 - Etapa 3: Regularização de documentação e possíveis Ajustes no Plano de Trabalho e se
necessário.
8.3.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que
impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 5
(cinco) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria.
8.3.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no Plano de Trabalho enviado pela OSC, a
Administração Pública Municipal poderá solicitar a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em
até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada.

8.4 - Etapa 4: Parecer de Órgão Técnico e assinatura do Termo De Colaboração.
8.4.1 A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela
legislação regente, incluindo a aprovação do Plano de Trabalho, a emissão do Parecer Técnico pelo
órgão ou entidade pública municipal, as designações do Gestor da Parceria e da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, e de prévia Dotação Orçamentária para execução da parceria.
8.4.2 A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
8.4.3 No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração e a
assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente
que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos
e exigências previstos para celebração.
8.4.4

A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes,

quando houver.

8.5 - Etapa 5: Parecer Jurídico.
8.5.1 Emissão de parecer jurídico do órgão ou assessoria jurídica, acerca da possibilidade da
celebração da parceria.

8.6 - Etapa 6 : Emissão e assinatura de ratificação do processo administrativo de parceria pela
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação e do Termo de Colaboração pela Secretária
Municipal de Assistência Social e Habitação e pelo representante legal da OSC parceira selecionada.
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8.7 - Etapa 7: Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do município de
Teófilo

Otoni

na

internet:

www.teofilootoni.mg.gov.br

–

Portal

das

Parcerias:

http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/, no meio oficial de publicidade do município:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar-Portal AMM e no Jornal Diário de Teófilo
Otoni.
8.7.1 O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação nos meios de
publicação acima referenciados. (art. 38, da Lei nº 13.019, de 2014).
8.7.2 Todas as declarações requisitadas no presente Edital, cujos modelos não constem em seus anexos,
serão emitidas em modelo(s) próprio(s) da(s) OSC(s).

16.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO

DO OBJETO
9.1 O crédito orçamentário necessário ao custeio de despesas relativas ao presente Edital para o ano de
2019, é proveniente do Tesouro Municipal, conforme a dotação (ões) orçamentária (s) abaixo indicada
(s) e reserva orçamentária nº: 56.
02.07. 08.306.0007.2040.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2062.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2066.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2067.3.3.90.39.00
9.2 A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da
despesa, a ser transferida pela Administração Pública Municipal nos exercícios subsequentes, será
realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do
instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada.
9.3 O valor de referência para a realização do objeto do Termo de Colaboração está disposto no Anexo
VIII – Referência para Proposta de Colaboração. O exato valor a ser repassado será definido no Termo
de Colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.
9.4 As liberações de recursos obedecerão ao Cronograma de Desembolso, que guardará consonância
com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.5 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da
parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o
disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. É obrigatória a
leitura integral de toda a legislação relacionada no presente Edital, não podendo a OSC ou seu
dirigente das normas pertinentes, em eventual descumprimento ou para evitar as sanções cabíveis.
9.6 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas,
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dentre outras despesas previstas e aprovadas no Plano de Trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):

a) remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive de pessoal próprio
da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos,
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário,
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

b) despesas com combustível, transporte e alimentação nos casos em que a execução do objeto da
parceria assim o exija;

c) contratação de pessoal de coordenação, apoio e administrativo para execução do objeto da parceria;
e,

d) aquisição de materiais de consumo, limpeza e administrativos essenciais à consecução do objeto
para gestão dos equipamentos.
9.7 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive, os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos
termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.8 Para a composição da receita necessária a manutenção do Restaurante Popular, está autorizado a
contrapartida do usuário no valor único de R$ 4,00 (quatro reais), valor que pode ser alterado pela
Administração Pública, mediante regulamento específico.
9.9 A receita obtida através do valor pago pelos usuários deverá ser depositada diariamente na conta
exclusiva do termo de parceria, e REAPLICADA INTEGRALMENTE NA EXECUÇÃO DO
OBJETO, incluso os rendimentos de aplicação financeira ocorridas no período apurado.
9.10 A prestação de contas de OSC deverá ser MENSAL e constar, OBRIGATORIAMENTE, OS
VALORES ARRECADADOS COM A VENDA DOS TICKETS DAS REFEIÇÕES E A
DEVERÁ TER DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO INTEGRAL NO OBJETO DA
PARCERIA DE TODO RECURSO EXCEDENTE, sob pena de devolução dos recursos aos cofres
do tesouro municipal.
9.11 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e
financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência
administrativas.
9.12 A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria
com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
9.13 Eventual e justificadamente o Município poderá substituir o pagamento em espécie pelo
fornecimento dos alimentos contidos no cardápio do Restaurante Popular, promovendo por ocasião o
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abatimento proporcional do valor a ser repassado de acordo com a decomposição de custos previstos
no Anexo IX – Termo de Referência.

17. CONTRAPARTIDA
10.1 Não será exigida contrapartida financeira da OSC selecionada, devendo a mesma dispor da infraestrutura mínima, quando for o caso, inclusive, com acessibilidade adequada para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, e demais condições estabelecidas em Termo de
Referência e Plano de Trabalho.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de
Teófilo

Otoni

na

internet:

www.teofilootoni.mg.gov.br

–

Portal

das

Parcerias:

http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/, no meio oficial de publicidade do município:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar-Portal AMM e no Jornal Diário de Teófilo
Otoni.
11.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05 (dias) dias
da

data

limite

para

envio

das

propostas,

de

forma

eletrônica,

pelo

e-mail:

assistenciasocial@teofilootoni.mg.gov.br ou entregue via postal (SEDEX ou carta registrada com
aviso de recebimento) ou por petição dirigida, protocolada pessoalmente aos cuidados da Comissão de
Seleção da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, no seguinte endereço: Gabinete da Secretária
Municipal de Assistência Social e Habitação – Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, s/nº (Prédio do
CAIC) – Castro Pires - CEP: 39.801-000 – Teófilo Otoni – MG, no horário das 08:00 horas ás 16:00
horas, onde o envelope será protocolizado.
11.3 A resposta às impugnações caberá à Comissão de Seleção designada para esta parceria,
subsidiada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.
11.4 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus
anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 05 (dias) dias da data-limite para
envio

da

proposta,

exclusivamente

de

forma

eletrônica,

pelo

e-mail:

assistenciasocial@teofilootoni.mg.gov.br . Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de
Seleção, subsidiada pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social e Habitação.
11.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.
11.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo
de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
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11.7 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos,
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo
inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio
da isonomia.
11.8 A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação, resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as
disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
11.9 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no
todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
11.10 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público.
11.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas
cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes para apuração do cometimento de
eventual crime, ensejado o cancelamento de eventual termo de parceria, sem prejuízo de rejeição das
contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
11.12 A Administração Pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste
Chamamento Público.
11.13 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à
participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das OSC/entidades
concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração
Pública.

Teófilo Otoni/MG, 17 de junho de 2019.

Eliane Moreira de Aguilar
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO I
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 001/2019 e em seus anexos, bem como, que
se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção. E, ainda, que a OSC por mim representada (está sediada no
município de Teófilo Otoni/MG) (ou) (tem representação atuante e reconhecida no município de
Teófilo

Otoni/MG,

conforme

atestado

anexo

pelo

Conselho

Municipal

de

XXXXXXXXXXXXXXXXX).

Teófilo Otoni/MG,

de

de 2019.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO II
PROPOSTA GLOBAL - LOTE ÚNICO
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO
NÚMERO: 001/2019
TIPO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO
PROPONENTE ..:
ENDEREÇO .......:
CIDADE .............:
TELEFONE ........:
FAX ...:
EMAIL:
RESPONSÁVEL LEGAL:
LOTE ÚNICO
DESCRIÇÃO: Proposta de parceria para gestão e operacionalização de equipamento público de
segurança alimentar e nutricional do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã
Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e
Organização da Sociedade Civil.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$
,- (

DATA:

, __ de

).

de 2019.

Assinatura do Responsável e Carimbo
CNPJ

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO III
(MODELO)

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 e
Edital de Chamamento Público nº .........../20.... e em seus anexos que a [identificação da organização
da sociedade civil – OSC]:
Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
Teófilo Otoni/MG,

de

de 2019.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO IV
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DIRIGENTES

O(s) representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil: [Nome da organização da sociedade
civil], sediada no [Endereço da sociedade Civil], inscrita no CNPJ sob o n.[Endereço da sociedade
Civil], com fulcro na lei 13.019/2014, e nos termos do Edital de Chamamento Público nº
.........../20....... e em seus anexos, DECLARAM que a presente instituição:

1. Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
2. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
3. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as
exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;

4. Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo;

5. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e

6. Que nenhum dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil acima mencionada é Membro de
Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente de Órgão ou Entidade da Administração Pública do
Estado de Minas Gerais, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, quando for o caso, sendo considerados: a) Membros do
Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador e Prefeito) e seus
auxiliares imediatos (Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais); b) Membros do Poder
Legislativo: Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) e Vereadores; c) Membros do
Poder Judiciário: Magistrados (Juízes, Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores); d)
Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) e Membros dos Tribunais de Contas
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(Ministros e Conselheiros). (Inciso III do art. 39, da Lei nº 13.019/2014);

7. Que os dirigentes não foram julgados e condenados por Falta Grave e não estão inabilitado para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança. (Alínea “b” do inciso VII do art. 39, da Lei nº
13.019/2014);

8. Que os dirigentes não são responsáveis por Atos de Improbidade Administrativa, observados os
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992. (Alínea
“c” do inciso VII do art. 39, da Lei nº 13.019/2014).

9. A instituição não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão
ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
[Cidade / Sede da organização da sociedade civil],

de

de

.

Dirigente 1:
[Cargo na OSC] (assinatura)
[Nome do Dirigente] [estado
civil] [n. do RG:] [Órgão
expedidor/UF:]
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente]
[Telefone]
[e-mail]

Dirigente 2:
[Cargo na OSC] (assinatura)
[Nome do Dirigente] [estado
civil] [n. do RG:] [Órgão
expedidor/UF:]
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente]
[Telefone]
[e-mail]
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Dirigente 3:
[Cargo na OSC] (assinatura)
[Nome do Dirigente] [estado
civil] [n. do RG:] [Órgão
expedidor/UF:]
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente]
[Telefone]
[e-mail]
(...)

Obs.:
1 – Considera-se dirigentes todos que constem no rol de diretoria ou semelhante no Estatuto;
2 – Inserir tantos quanto dirigentes necessários conforme prevê no Estatuto;
3 – Não é preciso reconhecimento de firma.

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA FINS DE PAGAMENTO

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixoassinado,

brasileiro/a,

nº

portador/a

do

RG

nº

e

do

CPF

, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da sociedade

civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., estou ciente de que os repasses das verbas
públicas referentes ao Termo de Colaboração decorrente do Edital de Chamamento n.º .../... para a
execução da , deverão ser depositados em conta bancária exclusiva, de instituição financeira pública –
Banco Oficial.
Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das despesas na presente
conta bancária será referente somente ao Termo de Colaboração firmado.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VI
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, ....... , inscrito no CPF nº ... e RG nº....., residente no endereço ....., Presidente da ........................... ,
conforme Ata nº .../..., Declaro que a .. ………………...(organização) ,

CNPJ

nº

...................................................não deve nenhuma prestação de contas recebido por órgãos públicos.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VII
(MODELO)

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro
de 1988, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possuímos em nosso quadro
de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO VIII
MODELO / REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE COLABORAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
/2019

1. Identificação da Instituição
Nome da Instituição:

1.2. Endereço:
Bairro:
CEP:
Site:
E-mail da instituição:
Telefone da instituição:
Vigência do mandato da diretoria atual:
De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA Nome
do representante Legal:
RG:
CPF:
Telefone:
Celular:
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº:
Data de abertura no CNPJ:
Atividade econômica principal:
Atividades econômicas secundárias:
Identificação
( ) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e Garantia de Direitos
Nº da inscrição no CMAS:
Município:
Número de inscrição no CMDCA:
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Município:
Cadastrado no CNEAS: (

) sim (

) não

Certificação CEBAS (não obrigatório)
Vigência:
Finalidade Estatutária:

Conta Bancária
Banco:
Agência:
Conta-Corrente:
Ainda não possui conta bancária ( ).

Imóvel onde funciona o serviço é:
( ) Próprio ( ) Público ( ) Cedido ( ) Particular ( ) Alugado
A unidade fica aberta quantas horas por semana: ( ) Até 20 horas ( ) De 21 a 39 horas ( ) 40 horas ( )
Mais de 40 horas ( ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias/semana)
Quais dias da semana a unidade funciona? ( ) Segunda -feira ( ) Terça -feira ( ) Quarta - feira ( ) Quinta
-feira ( ) Sexta -feira ( ) Sábado ( ) Domingo

Responsáveis
Coordenador Técnico
Nome completo:
CPF:
RG:
Número de Registro Profissional (se houver):
Telefone para contato:
Celular:
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E-mail:
Responsável pela execução
Nome Completo:
CPF:
RG:
Número de Registro Profissional (se houver):
Telefone para contato:
Celular:
E-mail:

Responsável pela prestação de contas
Nome Completo:
CPF:
RG:
Número de Registro Profissional (se houver):
Telefone para contato:
Celular:
E-mail:

2. Detalhamento do Serviço de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável/ Itens a serem
apresentados:

- Descrição da Realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto
proposto;

- Objetivos;
- Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
- Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos
abrangidos pela parceria;

- Forma de execução das atividades ou dos projetos de segurança alimentar e de cumprimento das
metas a eles atreladas; e definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das
metas.

- Infraestrutura Física Existente;
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- Condições e formas de acesso aos usuários;
- Cobertura de atendimento do serviço;
- Capacidade de articulação do serviço com a rede de grupos de segurança alimentar e nutricional
sustentável (capacidade de articulação com parceiros do programa de aquisição de alimentos – PAA);

3. Território
Região:
Bairros:

4.3. Quantidade de grupos formados de incentivo a segurança alimentar e nutricional sustentável.

4.4 Descrição do Público Alvo atendido pela OSC.
5.1. Recursos humanos próprios ou a ser contratados (que atuarão na parceria)
Nome

Escolaridade

Cargo

Carga
Semanal

Horária Forma
(ex:

de

Contratação

CLT,

Voluntário,

MEI)
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Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades da parceria:
(Plano de aplicação dos Recursos)

Quantidade de atendimentos (refeições):

Valor Total:
Obs.: (quantidade de refeições) x valor unitário
de cada refeição
R$...

Natureza da Despesa Ex.:

Despesas

com

(salários,

Discriminação

Total R$....

Pessoal
encargos,

indenizações e benefícios)
Despesa com aquisição de
alimentos
Despesa

Transporte

em

Despesa

material

de

consumo

(administrativo,

geral

limpeza etc.)
Despesas com Serviços de
Terceiros (especificar)
Outras

despesas

(especificar)

Cronograma de Desembolso - Exercício 2019:
ANO

MÊS

2019

Setembro

2019

Outubro

VALOR (R$)
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2019

Novembro

2019

Dezembro

Teófilo Otoni/ MG, __/___/ 2019

Assinaturas:

Presidente ou representante legal:
Responsável pela Coordenação Técnica:
Responsável pela Execução:
Responsável pela Prestação de Contas:

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope
lacrado.
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ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE ÚNICO
1 – OBJETO GERAL
Celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para gestão e
operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e nutricional do município de Teófilo
Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a Prefeitura Municipal
de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil.

2 – JUSTIFICATIVA
A presente celebração de termo de parceria visa selecionar Organização da Sociedade Civil para a
gestão de serviços de administração, preparo e distribuição de refeições, incluindo, o fornecimento de todos
os gêneros e demais insumos, para o Restaurante Popular da cidade de Teófilo Otoni. A gestão conjunta
será feita com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do município, responsável pela
política pública e execução das ações do mencionado objeto.
O SISAN foi criado pela Lei Federal 11.346 de 2006, e surgiu de uma demanda da sociedade civil
organizada atuante no campo da segurança alimentar e que identificou a necessidade de ações públicas
participativas, articuladas e intersetoriais na realização do DHAA. A garantia do Direito Humano à
Alimentação Adequada está relacionada diretamente à capacidade de superar as dificuldades de acesso,
físico e econômico, ao alimento adequado.
É fundamentado na legislação vigente e nas políticas públicas voltadas à segurança alimentar e
nutricional sustentável que garante a cada indivíduo, família ou grupo, exercício do seu direito de se
alimentar, com dignidade, consumindo alimentos adequados e saudáveis que se faz necessária a celebração
desse termo de colaboração e ainda em detrimento da não existência de cargos públicos indispensáveis ao
funcionamento do restaurante popular.
A qualificação da mão-de-obra do restaurante popular é um elemento decisivo para imprimir eficiência
em todo o funcionamento do restaurante popular. Contar com o apoio de profissionais qualificados é
fundamental para o ajuste do funcionamento do estabelecimento às normas sanitárias, para elaboração
meticulosa dos cardápios, levando-se em consideração, não apenas os custos dos alimentos, mas também a
necessidade de reposição energética dos usuários.
A escolha pela execução por meio de parceria com organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos se justifica por se apresentar como a mais adequada à concretização das políticas públicas
municipais pertinentes, se transfigurando em um projeto de grande interesse público, não apenas pela oferta
de refeições a baixo custo, mas também pela possibilidade de execução desses serviços por entidades locais,
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constituídas por moradores da própria comunidade beneficiada.
Assim, se evita a mercantilização da política pública objeto da parceria para atender valores
jurídicos maiores, eminentemente sociais, promovendo o desenvolvimento local pela união do poder
público municipal com a sociedade organizada.
3 - RESTAURANTES POPULARES – O QUE SÃO:
Restaurantes Populares são estabelecimentos administrados pelo Poder Público que se caracterizam
pela produção e comercialização de refeições saudáveis, nutricionalmente balanceadas, originadas de
processos seguros, constituídas com produtos regionais, a preços acessíveis, servidas em locais apropriados
e confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar. São destinados a oferecer à população
que se alimenta fora de casa, prioritariamente aos extratos sociais mais vulneráveis, refeições variadas,
mantendo o equilíbrio entre os nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas, sais minerais e
água) em uma mesma refeição, possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo organismo, reduzindo os
riscos de agravos à saúde ocasionados pela alimentação inadequada.
Esses restaurantes devem ainda funcionar como espaços multifuncionais para diversas atividades,
contribuindo para o fortalecimento da cidadania e representando um pólo de contato do cidadão como Poder
Público. Nesses espaços, poderão ser realizadas atividades de desenvolvimento comunitário, estímulo ao
cooperativismo, promoção da saúde e de educação alimentar, como, por exemplo, palestras sobre valor
nutricional dos alimentos, oficinas de aproveitamento e combate ao desperdício de alimentos, realização de
campanhas educativas, e também outras atividades com fins culturais e de socialização, tais como shows,
apresentações e reuniões da comunidade.

3.1 - OBJETIVOS PARA REABRIR UM RESTAURANTE POPULAR
O Programa Restaurante Popular tem como objetivo apoiar a implantação e modernização de
restaurantes públicos populares geridos pelo Setor Público Municipal. A implantação desses restaurantes
visa à ampliação da oferta de refeições adequadas do ponto de vista sanitário e nutricional, a preços
acessíveis e em local confortável e de fácil acesso, buscando beneficiar a população em situação de risco
nutricional e estimular a formação de sistemas de proteção alimentar.
Devendo ainda:
a) Apoiar a reforma e a adaptação das instalações prediais;
b) Apoiaraaquisiçãodeequipamentos,materiaispermanentesedeconsumonovos;
c) Apoiar a capacitação das equipes de trabalho;
d) Apoiar a formação de profissionais, na área de produção de alimentos, que desempenhem atividades
básicas de um restaurante;
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e) Apoiar a difusão dos conceitos de educação alimentar e sua aplicação;
f) Criar espaços de desenvolvimentocomunitárioe deformaçãodacidadania;
g) Elevar a qualidade da alimentação fora do domicílio, garantindo a variedade dos cardápios com equilíbrio
entre os nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas, saisminerais e água) na mesma
refeição, possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo organismo;
h) Promover ações de educação alimentar voltada à segurança nutricional, preservação e resgate da cultura
gastronômica,combate ao desperdício e promoção da saúde;
i) Gerar novas práticas e hábitos alimentare saudáveis, incentivando autilização de alimentos regionais;
j) Promover o fortalecimento da cidadania por meiodaofertaderefeiçõesemambienteslimpos, confortáveis e
em conformidade com as orientações dos órgãos de Vigilância Sanitária, favorecendo a dignidade e a
convivência entre os usuários;
k) Estimular os tratamentos biológicos dos resíduos orgânicos e a criação de hortas comunitárias;
l) Disponibilizar o espaço do Restaurante Popular para realização de atividades de interesse da sociedade
(reuniões,comemorações,cursos de culinária saudável e outros eventos).
Os restaurantes podem atuar como reguladores de preços dos estabelecimentos localizados em seu
entorno, contribuindo também para uma elevação da qualidade das refeições
O Município de Teófilo Otoni/MG, cumprindo sua responsabilidade no combate à fome, objetiva a
reabertura do Restaurante Popular em Teófilo Otoni. Trata-se de elemento importante para atender às
necessidades nutricionais daqueles em estado de vulnerabilidade social.
O Restaurante Popular de TeófiloOtoni terá seu funcionamento de segunda-feira a sexta- feira, não
ocorrendo atendimentos aos s ábados, domingos e feriados.
O atendimento ao público,em sendo um espaço público, não será restritivo. Atenderá moradores de
rua, desempregados, subempregados e itinerantes, compreendendo estes a maioria dos beneficiários.
No caso de comum acordo, o almoço poderá eventualmente ser fornecido,em dias não úteis,
mediante comunicação escrita pela Fiscalização do Município de Teófilo Otoni,com antecedência mínima
de 72 horas.
Serão servidas refeições diárias, equilibradas e de boa qualidade, entre o horário de11:00 (onze
horas) e 14:00 (quatorze) horas, com cardápio composto basicamente de arroz, feijão, carne, farinha de
mandioca, legumes, salada, pão, suco e fruta, compondo, no mínimo de1200 (um mil e duzentas) calorias
por refeição.
Toda gestão direta(terceirizada) do Restaurante será feita pela OSC Vencedora, em conformidade
como este edital de Chamamento Público, a Proposta de prestação de serviços e Plano de Trabalho
Aprovado pela Comissão de Seleção para este objeto, ficando a mesma obrigada a substituir móveis
eutensílios desgastados pelo uso e necessários à manutenção da prestação do serviço, podendo este custo ser
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incorporando como despesa de manutenção.
A aquisição dos alimentos a serem processados no Restaurante Popular poderá ser adquirida de
pequenos produtores rurais familiares, individualmente ou via associações, estimulando assim a
agriculturafamiliar e reduzindo custos.

II- SOBRE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para gestão e
operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e nutricional do município de Teófilo
Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a Prefeitura Municipal
de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil. O objeto acima descrito contempla o fornecimento
de 1.000 (mil) refeições/dia no municipio de Teófilo Otoni por um período de 04(quatro) anos, para
operacionalização do Restaurante Popular (compreendendo a compra de materiais, prestação de serviço de
preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares), em conformidade com o presente
Termo de Referência.
II.I – ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E QUANTIDADE
a) A OSC parceira é responsável pelo fornecimento de 1000 (mil) refeições diárias, considerando que os
serviços do restaurante estarão disponíveis 22 (vinte e dois) dias por mês, durante o período de 1 (um) ano
de contrato;
b) Do quantitativo geral previsto neste item, o Município poderá solicitar até 20% (vinte por cento) das
refeições na modalidade MARMITEX para atender as solicitações das Secretarias Municipais no
fornecimento de refeições aos prestadores de serviços públicos, excetuados os casos de dieta hospitalar;
c) A entrega dos marmitex será de responsabilidade da empresa OSC parceira e destinados a locais situados
a um raio de no máximo 15 km (quinze quilômetros) em relação ao Restaurante Popular;
d) A empresa será comunicada do número de marmitex e os locais a serem entregues diariamente até às
08:00 (oito horas) da manhã do respectivo dia, através do canal de comunicação a ser indicado no ato de
assinatura do contrato;
e) Os marmitex atinentes à alínea “b” deste item serão pagos integralmente por este município;
f) O transporte e o acondicionamento destes marmitex deverão ser realizados de acordo as normas da
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Nacional).

DESCRIÇÃO DO ITEM

DIAS/MÊS

TOTAL DE REFEIÇÕES PELO
PERÍODO DE 01 (UM) ANO
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Fornecimento de 1.000 refeições diárias

22

264.000

III- PREÇO COBRADO POR USUÁRIO
O preço a ser cobrado dos usuários do Restaurante Popular deverá ser sempre no valor acessível. No
entanto, deve-se sempre procurar um equilíbrio entre as receitas e despesas, propiciando, assim, uma autosustentabilidade do estabelecimento. Cabe ao Poder Público Municipal responsável, subsidiar o custo
adicional das refeições.
O preço total da refeição deverá ser constituído, considerando-se a sazonalidade dos insumos,sem
afetar a qualidade, a variedade e o número de refeições servidas.

IV- QUANTO AO AMPARO LEGAL
A criação dos Restaurantes Populares deve ter previsão legal. O instrumento que ampara a criação e
o funcionamento dos Restaurantes varia em função da forma de gestão escolhida e da legislação específica
dos Estados e Municípios. No Municipio de Teófilo Otoni, pela Lei Municipal nº. 5.104, de 05 de
dezembro de 2002, autoriza o Poder Executivo a instituir o Restaurante Popular. A elaboração eexecução
dos projetos devem respeitar a Legislação Sanitária e cumprir os critérios para a construção do equipamento
e determinação dos procedimentos operacionais do serviço, de forma a garantir segurança e qualidade à
produção das refeições servidas.

V- QUANTO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
O Restaurante Popular deverá desenvolve atividades de educação alimentar e promoção da
saúde,visando estimular a sociedade a combater a fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo para a prevenção e o combate a uma série de problemas relacionados à alimentação
inadequada, como a desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão e outras. Essas atividades podem utilizar
diversas formas de comunicação como campanhas, palestras, folders, painéis, oficinas culinárias e outros.
Os conteúdos abordados devem estar de acordo com as realidades locais, incluindo:
a) Saúde, estilo de vida e alimentação saudável, abordando a quantidade, a qualidade, a regularidade e a
adequação para as diferentes fases do ciclo da vida;
b) Valor nutritivo e funcionalidade dos alimentos (relação entre alimentos e enfermidades para prevenção,
controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição);
c) combate aos preconceitos que prejudicam a adoção dos hábitos alimentares mais saudáveis, incluindo
aproveitamento integral dos alimentos.
d) Resgate e estímulo aos hábitos e práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos
locais,de baixo custo e alto valor nutritivo;
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e) Práticas de higiene alimentar e pessoal para a promoção da segurança alimentar no domicílio, através de
cuidados na escolha, manipulação, preparo, distribuição, conservação e armazenamento dos alimentos;
f) Cuidados na alimentação fora do domicílio;
g) Informações sobre a época da safra e preços dos alimentos, bem como orientações para o reconhecimento
das características dos produtos de boa qualidade;
h) Preparações nutritivas, baratas e saborosas;
i) Observação e análise da rotulagem dos alimentos.

VI- ORGÃOS FISCALIZADORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
Ministério da Cidadania;
Corpode Bombeiros;
Prefeitura – Código de Obras – Alvará de Construção e SEMA;
Alvará de Licença Sanitário – Órgãomunicipal, e se este não existir, órgãos de vigilância sanitária estadual;
Agência Nacional de Vigilância Sanitária: www.anvisa.gov.br
Ministério da Saúde: www.saude.gov.br

VII- QUESTÕES LEGAIS
Documentos obrigatórios para o funcionamento do Restaurante Popular:
a) Alvarás de funcionamento da Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN;
b) Fichas ou livros de registro de empregados;
c) Quadro de horário de trabalho;
d) Escala de revezamento;
e) GPS (Guia de Previdência Social);
f) Livro de Inspeção do trabalho e da saúde;
g) Cartões de ponto dos funcionários;
h) Atestado de Saúde Ocupacional;
i) Controle de água para o consumo;
j) Controle integrado de pragas;
k) Controle da lavagem da caixad´água;
l) Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA);
m) Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional(PMSO);
n) Análise de Perigos e Pontos críticos de Controle – Sistema (APPCC).

Para que o Restaurante Popular seja colocado em funcionamento, devem ser adotados os
53

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

procedimentos necessários a fim de atender as exigências legais dos órgãos fiscalizadores responsáveis,
Municipais e Estaduais.
Deve ser solicitado junto aos órgãos competentes do Município, um Alvará de Funcionamento. Para
sua concessão serão verificadas as condições físicas da construção, segundo determinações dos órgãos de
regulação urbano e orientações de segurança determinadas pelo Corpo de Bombeiros.
Deve ser requerido também, junto ao Órgão Municipal de Vigilância Sanitária, um Alvará/ Licença
Sanitária, devendo para tanto atender aos procedimentos administrativos definidos e aos requisitos sanitários
estabelecidos na legislação sanitária. Caso não haja serviço de vigilância sanitária no âmbito Municipal,
deve-se recorrer ao órgão competente do Estado.
Os documentos legais mencionados acima serão de responsabilidade tanto do Município de
TeófiloOtoni como da OSC selecionada, conforme pertinência de cada um.

VIII–NORMAS SANITÁRIAS
VIII.1.1–TRANSPORTE
VIII.1.1.A- Transporte de Gêneros perecíveis, não perecíveis e refeições prontas:
Os veículos transportadores deverão estar em boas condições de limpeza, revestidos internamente de
modo apropriado com juntas vedadas, proporcionando temperatura adequada para os gêneros alimentícios.
O transporte interno dos gêneros deverá ser efetuado através de monoblocos / recipientes plásticos,
sempre cobertos. O transporte externo dos gêneros deverá ser efetuado através de embalagens apropriadas a
cada tipo de gêneros, não sendo permitidas as que possam favorecer à sua contaminação. Para o transporte a
OSC deverá dispor de um ou mais veículos ou fazer uso da locação do(s) mesmo(s) conforme a necessidade
dos serviços de transporte evidenciados neste Edital.
A entrega e o transporte das 200 (duzentas) marmitex (média) entre o Restaurante Popular e o
Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira, a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e o CAP’S – Centro de
Atendimento Psicossocial (todos situados no perímetro urbano da cidade de Teófilo Otoni/MG) deverá ser
realizado em veículo adequado ao transporte de alimentos prontos e em recipientes acodicionadores que
garantam a integridade e temperatura das refeições até o seu destino final.
VIII.1.1.B - Transporte de produtos tóxicos /contaminantes:
Os produtos de limpeza, inseticidas, substâncias tóxicas e / ou venenosas, bemcomo o lixo, não
poderão ser transportados em conjunto aos gêneros alimentícios.
VIII.1.1.C - Transporte de produtos descartáveis:
O transporte deverá ser efetuado em embalagens apropriadas.

VIII.1.2–ARMAZENAMENTO
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VIII.1.2.A – Gêneros perecíveis e não perecíveis:
Manter os gêneros armazenados em áreas rigorosamente limpas, arrumadas e arejadas; Manter os
gêneros armazenados em temperaturas condizentes com o seu tipo;
Não será permitido o armazenamento de gêneros impróprios para consumo, com data de validade
vencida e sem aapresentação do rótulo original;
Não será permitido o armazenamento de enlatados oxidados e/ou danificados;
Não será permitido o armazenamento de gêneros em sua embalagem original como caixas, após a
sua abertura;
Não será permitido o armazenamento de produtos em suas embalagens originais, apósa sua abertura;
Não será permitida a utilização de qualquer tipo de alimentos processados, que não forem totalment
eutilizados durante a distribuição das refeições e dos serviços correlatos;
Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer outros ingredientes, utilizados na elaboração das
refeições, deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade e estar em perfeitas condições de higiene e
apresentação.
VIII.1.2.B – Produtos tóxicos:
Deverão ser armazenados em localpróprio,separados dos gêneros alimentícios e bem identificados.
VIII.1.2.C – Produtos descartáveis
Não será permitido o armazenamento desses produtos nas suas embalagens originais (caixas de
papelão).
VIII.1.3 – HIGIENIZAÇÃO
VIII.1.3.A – Gêneros alimentícios e descartáveis:
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteger os gêneros de qualquer contaminação, seja
por insetos, roedores, elementos químicos e microbiológicos ou produtos indesejáveis, durante o
armazenamento, manipulação e distribuição das refeições;
Os gêneros a serem utilizados deverão ser obrigatoriamente, selecionados e lavados, retirando a
parte imprópria para o consumo, separando-a das demais;
Os gêneros a serem consumidos innatura, deverão ser submetidos a uma higienização prévia,
utilizando-se solução bactericida adequada;
O fluxo de operações internas deverá ser programado adequadamente, para evitar manipulações
simultâneas com gêneros innatura e acondicionados ou com substâncias estranhas a sua natureza;
Não será permitida a reutilização de qualquer produto descartável.
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VIII.1.3.B – Equipamentos, utensílios e instalações:
Deverão ser cuidadosamente higienizados, com detergente neutro após uso e sanitizados com
solução bactericida, a base de cloro ou iodo, antes do uso e após a higienização;
Deverão ser usados em equipamentos como máquina de lavar louça, forno, fogão e coifa, produtos
de limpeza específicos a cada tipo, dando preferência a desengordurante alcalino;
Deverá ser efetuada, semanalmente, limpeza geral no Restaurante Popular.
VIII.1.4 – PESSOAL
Somente poderá ser admitido pessoal considerado sadio, através de exames de saúde; Todos os
funcionários deverão estar providos, desde o ato da admissão, de uniformes completos e adequados com as
atividades de cada um. Os uniformes deverão ser constituídos basicamente de bibico/ lenço/ touca, calça e
jaleco/ vestido, avental, sapato/ bota e luvas na cor branca predominante, tudo de acordo com as normas do
MDS;
Todos os funcionários deverão manter, obrigatoriamente, rigoroso asseio pessoal, tais como, cabelos
cortados/ presos, barba feita, unhas aparadas e sem esmaltes e uniformes trocados diariamente;
Não serão permitidos o uso de adornos pessoais (brincos, colares, pulseiras, relógios e anéis) e
perfumes;
Deverá ser alertada aos funcionários, a obrigatoriedade de comunicar a sua chefia qualquer
anormalidade quanto a saúde (ferimentos, lesões de pele, úlceras, distúrbios intestinais, etc.)
As mãos deverão ser lavadas com sabão neutro e sanitizadas com solução bactericida, tantas vezes
quanto necessário, de acordo com as exigências da operação em execução;
As luvas para manuseio dos alimentos e higienização de equipamentos, quando indicado, deverão
ser de material adequado, em boas condições sanitárias e de uso;
Será proibido fumar nas áreas de operação.

IX- CARDÁPIOS
As refeições devem ser programadas atendendo todas as leis da alimentação – quantidade,
qualidade, adequação e harmonia, considerando-se os aspectos básicos denutrição, variando os alimentos e
preparando-os de forma a garantir a ingestão de todos os nutrientes.
O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho, recomenda que as
refeições principais devam ter no mínimo, cada uma delas, 1.400 calorias, ou seja, tais refeições devem
contribuir com 30% do valor calórico total(VCT) exigido pelo PAT (4800 kcal/dia).
Além do atendimento das necessidades nutricionais / calóricas dos usuários e do tamanho do público
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a ser atendido, na elaboração e planejamento dos cardápios do Restaurante Popular deve ainda ser
considerada a questão do custo dos gêneros alimentícios utilizados. Alguns fatores podem ser observados
para contribuir para a redução de custos:
a) Safra de Alimentos: comprando-se os alimentos (verduras, legumes, frutas) observando-se os períodos de
safra, é possível aproveitar melhor as qualidades nutricionais dos alimentos e o período de menor custo;
b) Qualidade dos Alimentos: a qualidade deve ser observada na hora da compra. Produtos de maior
qualidade rendem mai se diminuem o custo total da refeição;
c) Quantidade: o preparo das quantidades necessárias é uma forma de evitar o desperdício;
d) Aproveitamento: devem ser evitados os alimentos que não são totalmente aproveitados durante o
processo de preparo, bem como os alimentos que exigem maior dispêndio de tempo na sua manipulação.
Sempre que possível, os alimentos devem ser aproveitados integralmente;
e) Aceitação dos cardápios: Adequar o cardápio à preferência do público atendido, observando os hábitos
alimentares locais. Esta é também uma forma de se evitar o desperdício dos alimentos.
Um cardápio completo deve conter:
a) Prato principal - preparação proteica (carne, peixe, aves e ovos);
b) Acompanhamento (arroz e feijão);
c) Guarnição (massas, farofas, suflês, verduras, legumes refogados, etc.);
d) dois tipos de salada, sendo uma preparada crua e outra cozida;
A composição da salada deverá constar de dois tipos de alimentos, sendo uma preparação crua
outra cozida, proporcionados individualmente ou misturados conforme a preparação;
e) Sobremesa (doce, fruta da época, etc), alternadamente;
f) Bebida (suco e refresco) alternadamente.
A OSC selecionada deverá submeter à aprovação da Nutricionista da Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni a programação dos Cardápios mensais, ate 30 (trinta) dias anteriores à sua execução do
cardápio, devendo comprovar:
a) que o cardápio do mês foi aprovado e sua execução autorizada pela Nutricionista do Município de
Teófilo Otoni;
b) que o cardápio executado diariamente encontra-se em conformidade com o cardápio mensal aprovado
pela Nutricionista do Município de Teófilo Otoni.
c) que o cardápio a ser executado no mês subsequente tenha sido aprovado e sua execução autorizada pela
Nutricionista do Município de Teófilo Otoni.
A comprovação deverá ser feita por meio de Certidão expedida diariamente pela Nutricionista do
Município de Teófilo Otoni.
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Os cardápios deverão ser apresentados com os cálculos de calorias, os macronutrientes proteínas,
lipídios e carboidratos, Ndpcal e o micronutriente ferro. Além da ficha técnica de preparação contendo os
ingredientes, seus per captas e o modo de preparo das refeições.
A contratada deverá seguir as informações descritas conforme o ANEXO III presente no edital, para a
formulação dos cardápios.
Os alimentos só podem ser reaproveitados enquanto estiverem na área de produção, os alimentos que
passam para a linha de servir caso sobrem tem que ser descartados.
Em complementação ao cardápio principal, informado acima, deverão ser oferecidos os seguintes
produtos:
a) Guardanapos de papel (24x24cm) alocados nos invólucros plásticos dos talheres e dispostos, em local
específico, nos refeitórios;
b) A distribuição das preparações constituintes do cardápio principal diário da refeição deverá ser realizada
por copeiras devidamente treinadas para o serviço, em balcões de distribuição térmicos e refrigerados;

Com relação aos pratos proteicos citados, deve-se observar ainda:
a) Todas as carnes utilizadas deverão ser de primeira qualidade, adquiridas em estabelecimentos
fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Pertinente;
b) Não será permitida a utilização de carnes com aponeuroses, tendões e excesso de tecido adiposo;
c) Será permitida a utilização de aparas de carnes, se estiverem devidamente limpas e armazenadas em
sacos plásticos transparentes, dentro dos padrões de higiene e em temperatura adequados;
d) As preparações de carnes suínas e de pescados deverão ser acompanhadas de limão, fracionado na
proporção de 1:6 e disposto no balcão de saladas dos refeitórios;
e) O prato principal deverá ser oferecido durante todo o período de almoço, não podendo ser substituído,
por outra preparação, salvo em casos excepcionais e com a devida autorização, justificada, da Nutricionista
do Município; caso essa situação ocorra mais de três vezes no mês a OSC selecionada sofrerá as sanções
previstas no contrato;
O prato proteico de opção só poderá ser substituído durante o período do almoço com a devida
autorização, justificada, da Nutricionista do Município que definirá a especificação do mesmo, mediante
prévia elaboração de Parecer da Nutricionista Municipal;
E em relação às sobremesas e às frutas, as mesmas não poderão ser repetidas, no prazo mínimo de 7
dias e as sobremesas deverão ser embaladas individualmente em material descartável.
Para cada dia deverá constar no cardápio um tipo de líquido escolhido dentre os seguintes: xaropes
de guaraná ou groselha, polpa de fruta natural ou suco concentrado de frutas.
O líquido do dia deverá ser oferecido em copo descartável no volume de 200 ml.
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A OSC selecionada deverá servir o tipo líquido de polpa de fruta natural ou suco concentrado em
pelo menos uma vez por semana.
O cardápio deverá ser fixado, semanalmente, em local público para apreciação dos usuários.

X - PLANEJAMENTO OPERACIONAL - PREVISÃO DE CARGOS E FUNÇÕES
É fundamental que a mão-de-obra do Restaurante Popular seja capacitada para o desempenho das
operações.
A qualificação da mão-de-obra do Restaurante Popular é um elemento decisivo para imprimir
eficiência em todo o funcionamento do Restaurante Popular.
Contar com o apoio de profissionais qualificados é fundamental para o ajuste do funcionamento do
estabelecimento às normas sanitárias, para elaboração meticulosa dos cardápios, levando-se em
consideração, não apenas os custos dos alimentos, mas também a necessidade de reposição energética dos
usuários. O número de profissionais necessários depende do número de atendimentos previstos.
O processo de qualificação deve prever a reciclagem do conhecimento, mantendo a mão de obra
atualizada sobre as práticas higiênicas de manipulação dos alimentos. Esse processo deve ser
documentado a fim de permitir adequado controle e acompanhamento pela gerência.

XI - CARGOS E FUNÇÕES - TAREFAS E RESPONSABILIDADES BÁSICAS
Administrador: MINIMO 01
- Coordenar e supervisionar todas as ações relativas à área financeira e administrativa do Restaurante
Popular, estabelecendo o elo entre o mesmo e a unidade administrativa ao qual se vincula, se for o caso, com
os demais órgãos da Administração Pública e entidades parceiras do restaurante;
- Coordenar o fluxo de moeda resultante da operação de comercialização de refeições;
- Controlar custos;
- Emitir balancetes e orçamentos periódicos;
- Elaborar relatórios quantitativos e financeiros mensais, com os resultados da operação do restaurante;
- Atender ao público do restaurante;
- Estabelecer contatos com fornecedores de mercadorias e serviços;
- Realizar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Assistente administrativo: MINIMO 01
- Redigir correspondências;
- Coordenar o funcionamento diário dos caixas;
- Coordenar o fechamento e a elaboração do relatório diário de caixa;
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- Solicitar orçamentos de materiais e serviços;
- Encaminhar solicitação de compras ao setor responsável;
- Atender ao público quando necessário;
- Substituir eventualmente o Administrador;
- Realizar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Auxiliar de escritório: MINIMO 02
- Digitar relatórios e demais documentos;
- Controlar o movimento do caixa (fechamento do caixa);
- Elaborar relatórios;
- Preencher planilhas de consumo e custos;
- Organização de arquivos;
- Controlar o ponto dos funcionários,
- Distribuir vales-transporte;
- Controlar uniformes e equipamentos de proteção individual;
- Fazer orçamentos de materiais;
- Atender ao público quando necessário;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Almoxarife: MINIMO 01
- Responsabilizar-se pelas atividades de compra, recebimento, controle, assegurando o fornecimento de
mercadorias mediante nota fiscal;
- Receber gêneros alimentícios, responsabilizando-se pela inspeção e controle dos mesmos, verificando o peso
e a quantidade dos produtos;
- Providenciar a devolução de mercadorias que não estiverem em condições de consumo, bem como, a reposição
de perdas;
- Atender a requisição da cozinha, fazendo-se o devido controle;
- Codificar as mercadorias em estoque;
- Preencher formulários próprios de controle do almoxarifado;
- Efetuar mensalmente o balancete para conferência do estoque de todo material presente no Almoxarifado;
- Guardar e acondicionar os gêneros estocáveis conforme orientação do nutricionista;
- Manter o ambiente de trabalho limpo e sempre organizado;
- Monitorar o controle de gás;
- Inspecionar a limpeza e organização diária das câmaras frigoríficas;
- Auxiliar no inventário físico mensal ou anual;
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- Fazer cumprir o horário de entrega dos produtos bem como sua qualidade;
- Controlar os estoques;
- Controlar os contratos de fornecimento de mercadorias, verificando a quantidade, qualidade e preço;
- Elaborar planilhas de consumo e custos;
- Outras tarefas pertinentes ao cargo.

Auxiliar de almoxarifado: MINIMO 01
- Atender requisições da cozinha;
- Distribuir diariamente as mercadorias para os setores de produção de alimentos;
- Responsabilizar-se pela recepção e guarda de mercadorias;
- Auxiliar na realização de inventário físico;
- Preencher planilhas de custos;
- Organizar arquivos;
- Controlar requisições;
- Controlar a organização e estocagem das mercadorias;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo

Nutricionista: MINIMO 01
- Coordenar e controlar todas as atividades desenvolvidas no restaurante, assegurando, o bom funcionamento e a
normalidade de serviços;
- Elaborar os cardápios;
- Fazer previsões de consumo dos gêneros alimentícios e materiais para abastecimento do restaurante;
- Requisitar os gêneros do almoxarifado;
- Coordenar as atividades de produção (pré-preparo, preparo e distribuição), bem como o atendimento aos
usuários e a padronização das preparações;
- Desenvolver programas de treinamento para o pessoal do restaurante;
- Acompanhar o recebimento e estocagem dos gêneros alimentícios;
- Coordenar o acondicionamento e guarda dos alimentos, visando ao atendimento das normas técnicas;
- Controlar per capitas e resto/ingesta;
- Coordenar a limpeza e higienização em todos os setores do restaurante;
- Participar do processo de seleção, admissão e treinamento de pessoal;
- Elaborar requisições de utensílios e equipamentos de acordo com a necessidade do serviço;
- Elaborar rotinas de trabalho e escala de serviços dos funcionários;
- Atender ao usuário sempre que solicitado;
- Orientar e controlar o desempenho dos funcionários e mantê-los em bom nível de produtividade;
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- Coordenar e zelar pela higiene e segurança dos funcionários, solicitando, sempre que necessário, reparos nos
equipamentos, ou tomar providências necessárias;
- Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade, cuja solução não esteja ao seu alcance;
- Manter contato com os fornecedores;
- Elaborar relatórios técnicos sempre que necessário;
- Promover treinamento dos funcionários do Almoxarifado de acordo com as normas técnicas, quanto ao
recebimento e armazenamento de mercadorias, bem como ao controle de qualidade dos produtos;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Técnica em nutrição: MINIMO 01
- Auxiliar a nutricionista na previsão de consumo de gêneros alimentícios e materiais para abastecimento
do restaurante;
- Acompanhar o atendimento das solicitações ao Almoxarifado, informando à nutricionista em tempo hábil de
eventuais impossibilidades do atendimento, para que se façam as modificações necessárias;
- Orientar na higienização de todos os setores do restaurante bem como de utensílios e equipamentos;
- Orientar no acondicionamento e guarda de alimentos, visando ao atendimento das normas técnicas;
- Orientar funcionários no preparo e distribuição das refeições;
- Supervisionar a higiene dos funcionários, bem como dos uniformes;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Cozinheiro: MINIMO 03
- Observar o cardápio diário e responsabilizar-se pela elaboração do mesmo; Observar paladar e apresentação dos
pratos que forem de sua responsabilidade;
- Fazer requisição de gêneros alimentícios ao almoxarifado;
- Coordenar seus auxiliares, procurando sempre trabalhar em equipe;
- Zelar pela limpeza da sua área de trabalho;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Auxiliar de cozinha: MINIMO 06
- Observar os cardápios, separar os alimentos e os instrumentos necessários ao preparo;
- Cuidar do pré-preparo dos cardápios;
- Processar os alimentos conforme o cardápio e as orientações do supervisor de nutrição e/ou cozinheiro;
- Zelar pelo material utilizado na cozinha e conferi-lo periodicamente;
- Verificar a necessidade de reabastecimento de cubas na rampa, providenciando-o sempre que necessário;
- Servir aos usuários na rampa de atendimento;
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- Garantir a ordem e limpeza da área de trabalho onde esteja desempenhando suas tarefas;
- Auxiliar na distribuição de refeições;
- Fazer a higienização da cozinha após o atendimento;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Supervisor de atendimento: MINIMO 01
- Orientar e atender aos usuários no salão de refeições;
- Recolher e organizar sugestões dos usuários;
- Programar realização de atividades no Restaurante Popular;
- Coordenar a equipe de faxineiros;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Faxineiro: MINIMO 04
- Proceder à limpeza dos escritórios e vestiários do restaurante;
- Proceder à limpeza geral do refeitório e da área externa do restaurante;
- Zelar pela organização e limpeza dos sanitários no horário de atendimento;
- Auxiliar o supervisor de atendimento com os usuários quando necessário;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Caixa: MINIMO 02
- Operar máquina registradora;
- Fazer relatório de caixa;
- Preencher recibo de depósito bancário;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Encarregado de Manutenção: MINIMO 01
- Realizar manutenção geral dos equipamentos e do restaurante;
- Acompanhar a execução de serviços de manutenção pelas empresas prestadoras de serviços;
- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.

Motorista: MINIMO 01
- Realizar o transporte dos suprimentos e refeições do Restaurante Popular, conforme as Normas Sanitárias de
acondicionamento e transporte de gêneros perecíveis, não perecíveis e refeições prontas;

TOTAL MINIMO DE FUNCIONÁRIOS: 26
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A Administração Pública Municipal poderá avaliar o Índice de Produtividade Individual (IPI), que
tem por objetivo avaliar o rendimento mínimo da mão-de-obra em função do número de refeições
produzidas e servidas.

I.P.I. = número de refeições servidas por dia (valor aproximado) / número empregados do restaurante

Exemplo: Um restaurante com 20 empregados e que serve 1000 refeições por dia apresentará o seguinte
I.P.I.

I.P.I.=1000 =50 refeições por empregado
20

Observação: A tendência da produtividade é aumentar a medida que aumenta o número de refeições e a
simplicidade do cardápio.

XIII.II- NÚMERO DE REFEIÇÕES PRODUZIDAS E / OU SERVIDAS POR EMPREGADOS DO
RESTAURANTE POPULAR POR DIA:

Númerode refeições

I.P.I.

Até100

1/30

100–300

1/35

300–500

1/40

500–1000

1/50

FONTE:Abreuecol.(2003)

1000–1500

1/55

XII - CONDIÇÕES GERAIS
XII.1Caberá à OSC selecionada:
1500–3000

1/60

XII.1.1 - Fornecer todos os alimentos, insumos e mão-de-obra necessários a completa execução
dos
serviços contratados;
Acimade3000

1/66

XII.1.2 - Manter contatos efetivos com o Município de Teófilo Otoni (fiscalização), a fim
de programar e determinar as prioridades dos serviços, em função do funcionamento do restaurante;
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XII.1.3 - Manter todas as instalações em bom funcionamento;
XII.1.4 - Manter todos os seus empregados devidamente uniformizados, com os crachás de
identificação, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome;
XII.1.5 - Apresentar ao Município de Teófilo Otoni uma ficha com todos os dados pessoais (nome,
número da carteira de identidade e da carteira de trabalho, endereço, retrato, etc.) de todos os
seus empregados envolvidos na execução do objeto, antes do início da execução dos serviços. No
caso de alteração no quadro de pessoal, as correções e inclusões deverão ser feitas
automaticamente;
XII.1.6 - Manter, sempre um preposto, Nutricionista, legalmente habilitado, como responsável
técnico, com poderes para deliberar e/ou atender a qualquer solicitação da fiscalização, quanto a
tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados;
XII.1.7 - Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos Órgãos Públicos, quando
aplicável, bem como por qualquer multa decorrente da não observância das legislações vigentes;
XII.1.8 - Levar ao conhecimento da fiscalização, por escrito, para posterior definição, qualquer
caso omisso quanto a execução dos serviços;
XII.1.9 - Responder por danos causados ao Município de Teófilo Otoni e a terceiros, decorrentes
de atos praticados por seus empregados ou prepostos;
XII.1.10 - Manter o local do restaurante diariamente limpo, bem como se responsabilizar pela
retirada e transporte de todo o lixo por ele produzido e em seu entorno;
XII.1.11 - Manter em perfeitas condições de uso as instalações gerais e especiais, os
equipamentos, utensílios, móveis vinculados a execução dos serviços, conforme descritos nos
ANEXO I e II e que deverão ser devolvidos ao término do contrato em perfeitas condições de
funcionamento e/ou utilização. Para cumprimento deste item, deverá ser lavrado um termo do qual
constará o arrolamento dos bens com a descrição do estado de conservação e funcionamento físico;
XII.1.12 - Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora de todo o equipamento e
instalações das áreas físicas;
XII.1.13 - Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu
armazenamento, em setor próprio da Unidade, sempre em tempo hábil ao cumprimento do objeto
consignado no presente Chamamento Público de Parceria;
XII.1.14 - Apresentar, sempre que solicitado pela Seção de Vigilância Sanitária do Município de
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Teófilo Otoni, amostra de qualquer material e/ou gênero a ser empregado nos Serviços;
XII.1.15 - Fornecer todo material descartável previsto neste Edital, sem nenhum custo adicional
para o usuário e para o Município de Teófilo Otoni;
XII.1.16 - Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as áreas de trabalho, as instalações e o
material utilizado pelo serviço, empregando-se preparações que satisfaçam as seguintes
especificações:
XII. 1.16.A - Preparações detergentes-desinfetantes para limpeza e desinfecção de pisos,
paredes, sanitários e equipamentos das áreas de estocagem (depósitos e frigoríficos), prépreparo, preparo, cocção e consumo (lactários, copas e refeitórios) à base de quaternários de
amônio na concentração mínima de 2.000 p.p.m. comprovados mediante a apresentação da
fórmula licenciada pela DISAD (Divisão de Saneantes e Domissanitários do Ministério da Saúde).
Solução de hipoclorito de sódio de 1% para sanificação de vegetais crus.
Solução detergente anti-séptica à base de hexaclorofeno a 3% de PVPI (Poli Vinil PirrolidonaIodo) a 10%, 1% de iodo livre, comprovada mediante a apresentação da fórmula licenciada pela
DISAD, para higiene das mãos.
XII. 1.17 - Dedetizar e desratizar apropriadamente, cumprindo o cronograma determinado pelo
Município de Teófilo Otoni. No caso de ineficiência de quaisquer dos procedimentos, a Empresa
ficará obrigada a repeti-los, independentemente do período estabelecido, sem ônus para o
Município de Teófilo Otoni;
XII. 1.18 - Higienizar toalhas de mesa ou similar e esfregões por método adequados;
XII. 1.19 - Remover o lixo das áreas do Serviço de Nutrição e Dietética, assim como outros
materiais imprestáveis (caixotes, garrafas, latas vazias, etc.). O lixo úmido das diversas
dependências do Serviço será acondicionado em embalagem descartável apropriada;
XII. 1.20 - Manter, permanentemente, em serviço, em número suficiente, equipe composta por
profissionais de Nutrição de nível superior, para desenvolver atividades relacionadas com o
abastecimento e produção de refeições, bem como pessoal de infraestrutura qualificado, de forma a
garantir o atendimento de acordo com as necessidades do Restaurante e pessoal necessário à
execução dos serviços deverá ser devidamente registrado pela empresa, cabendo a esta todo o ônus
de natureza trabalhista e previdenciária, entendendo-se, porém, que estes empregados, embora sem
qualquer vinculação empregatícia com o Município de Teófilo Otoni, obedecerão ao regulamento
da Unidade onde o serviço está sendo prestado; Na ausência de empregado decorrente de férias,
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faltas ou afastamento, a Empresa obrigar-se-á a suprir a falta do mesmo a fim de não prejudicar a
execução normal dos seus serviços;
XII. 1.21 - Remeter, mensalmente, à fiscalização, as escalas diárias de serviços de todos os
empregados, especificando lotação, respectivos horários e comunicando, em tempo hábil, qualquer
alteração;
XII. 1.22 - Afastar, imediatamente, das dependências da Unidade, qualquer empregado, por mais
qualificado que seja, cuja presença venha a ser considerada impróprios ao objeto do contrato,
promovendo sua imediata substituição;
XII. 1.23 - Promover, por recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal quando
identificada essa necessidade pelo Município de Teófilo Otoni;
XII. 1.24 – Providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período legal determinado em
legislação própria, exame de saúde de seus empregados, ficando a OSC selecionada responsável
por manter um perfeito e regular controle de saúde dos mesmos;
XII. 1.25 - Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado,
devidamente expedido pelo INSS, conforme preceitua a Lei, deverá ser apresentado à fiscalização;
XII. 1.26 - Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo
ao seu pessoal os meios apropriados e necessários;
XII. 1.27 - Atender a todos os encargos e despesas decorrentes da alimentação de seus
empregados;
XII. 1.28 - Solicitar, por escrito, à fiscalização, autorização para modificar os cardápios;
XII. 1.29 - Fornecer água filtrada e gelada nos refeitórios;
XII. 1.30 - Fornecer no final de cada mês todos os dados solicitados pelo Município de Teófilo
Otoni para a formalização do relatório mensal das atividades do restaurante, conforme exigências
do MDS;
XII. 1.32 - Não embaraçar a fiscalização do Município de Teófilo Otoni;
XII. 2 - Caberá ao Município de Teófilo Otoni:
XII. 2.1 – Fiscalizar o controle do número de refeições servidas diariamente;
XII. 2.2 - Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na
execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções;
XII. 2.3 - Solicitar à Empresa, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu pessoal,
observado as especificações constantes deste Edital, supervisionando rotineiramente a observância
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das normas de Segurança e Higiene do Trabalho;
XII. 2.4 - Fiscalizar, rotineiramente, a manutenção das instalações gerais e especiais, dos
equipamentos e de todo o material utilizado, bem como exigir da empresa a reposição imediata do
que for danificado, destruído, extraviado ou desgastado pelo uso;
XII. 2.5 - A OSC selecionada deverá disponibilizar um diário de ocorrências atualizado, que ficará
à disposição do Município de Teófilo Otoni a qualquer tempo.
XII. 2.6 – Aprovar ou rejeitar o cardápio mensal até o dia 15 (quinze) de cada mês, por meio de
parecer justificado.
XII. 2.7 - Fornecer os equipamentos para a implantação do Sistema de Contagem de Comensal
Diário/Mensal, para fins de controle e fiscalização e treinamento de pessoal.
XIII–DO CONTROLE DAS VENDAS DAS REFEIÇÕES
1.1.

Caberá à OSC parceira realizar a gestão atravésde um sistema de controle de venda informatizado,

com cronômetro visível aos usuários do número de refeições comercializadas, indicando a quantidade ainda
disponível para a venda;
1.2.

A OSC parceira será se obriga a disponibilizar dois guichês para atendimento dos usuários com

controle de vendas a partir de ticket impresso em sistema informatizado, sendo que ao final de cada dia será
gerado relatório com a quantidade de refeições comercializadas que deverá ser assinado pela empresa e pelo
fiscal indicado pelo município;
1.3.

O Município indicará um fiscal para acompanhamento das vendas em tempo real, ficando a empresa

OSC parceira obrigada a fornecer todos os dados solicitados.
1.4.

O horário de vendas dos tickets será das 07:00 (sete horas) às 09:00 (nove horas) de segunda a sexta-

feira, ficando a empresa alertada que esta poderá comercializar até 80% do total diário do período das 07:00
(sete horas) às 08:00 (oito horas) horas;
1.5.

Após às 08:00 (oito horas) a empresa poderá estender a margem do número de refeições,

considerando as solicitações de marmitex das Secretariais Municipais de Teófilo Otoni/MG;
1.6.

No caso de ainda haverem tickets disponíveis dentro da cota máxima/diária estabelecida, a empresa

poderá, após às 09:00 (nove horas), comercializar as refeições dentro da margem remanescente.
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RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ÁREAS DE SERVIÇO,
SALÃO DE REFEIÇÕES E DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDOS PARA ORESTAURANTE
POPULAR DE TEÓFILO OTONI:
Descrição

Qtde

Fogão a gás piso 6 bocas clean inox bivolt de uso doméstico.

1

Liquidificador L-35 com 3 velocidades 500 W.

1

Forno elétrico 55 litros inox

1

Cavalete para flipchart - tamanho padrão com suporte

1

Computador básico OS - Micros. Processador Intel Core i3, HD de 500 GB Sata, Memória
RAM de 4 GB, Teclado USB Preto, Mouse óptico, Caixa de Som, Monitor 18'5.

1

Impressora Multifuncional bivolt, Resolução ótica de até 1200 dpi, Tipo fotográfico,
Imprime frente e verso, conexões USB, Wireless, Velocidade Preto (ISO) de até 20 ppm /

1

Saída primeira em cores, Velocidade máxima 10 seg.

Cadeira escritório, Modelo Secretária, Material Nylon e Ferro. Tamanho 85x43x40, Tipo de
encosto interlocutor, Revestimento em Couro sintético. Tipo de pé Fixo.

Cadeira Executiva ergonômica, Base giratória com regulagem de altura à Gás e Mecanismo
Ergonômico. Espuma injetada e Revestimento em tecido ou couro Ecológico.

3

3

Ar condicionado 12mil btu's

1

Extrator de sucos - ESL em Inox 30x30x20, Câmara de alumínio, 220V

1

Cadeira de Escritório Londres empilhável, cor laranja. Material em Tubo de aço e Tinta
Epox. Altura de 83 cm, Largura de 53 cm, Profundidade de 55 cm.

8
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Cortador fatirador alto de legumes Profissional 12x12. Material alumínio fundido, Navalhas
em aço Inoxidável , Tamanho (AxLxP) 94 cm x 60 cm x 55 cm, Área de utilização 12x12
mm Possui tripé podendo ser usado em diversos lugares, Ideal para cortar/fatiar legumes e

3

frutas em geral, Qualidade e alta resistência.

Refresqueira com capacidade de 1000 Litros e 2 sabores. Fabricadas totalmente em aço
inox, garantia de higiene e assepsia. Sistema de locomoção por reduzidos, facíl manuseio.

1

Especificações: Capacidade indicada para consumo de 300 copos de 300 ml. Voltagem de
220V, Acabamento Escocado, Volume de cuba de 100 litros, Peso 55 KG, Medidas 1265 x
520 x 725 (.Alt. x Comp. x Larg.).
Caldeirão de Alumínio 38 litros (com tampa)

2

Caldeirão de Alumínio 45 litros (com tampa)

2

Caldeirão de Alumínio 95 litros (com tampa)

2

Bandeja de plástico (0,32x0,45 cm) nas cores branca

63

Bandeja de plástico (0,32x0,45 cm) nas cores laranja

25

Prato raso em porcelana branca. 26 cm de diâmetro.

341

Caldeirão de alumínio 19 litros (com tampa)

2

Colher de arroz em inox 32 cm Hércules

10

Colher de mesa para refeição em inox

761

Concha em inox 1 kg cereais

5

Concha em inox para sopa 28 cm

15

Concha industrial linha hotel 50 cm

5

Escumadeira de servir 32 cm

10

Escumadeira inox em tela de arame

5

Escumadeira Hotel N 10

15

Espátula em inox

5

Faca de Cozinha 15 cm 6 polegadas cabo de poletileno

16
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Faca para refeição em inox

482

Garfo para refeição em inox

740

Garrafa térmica para café 5 litros

2

Pá para caldeirão em polietileno e cabo em inox com 80 cm de comprimento no mínimo

3

Caçarola Linha Hotel \Industrial 41 litros com tampa

3

Caçarola Linha Hotel \Industrial 68 litros com tampa

3

Caçarola Linha Hotel \Industrial 126 litros com tampa

2

Canecão Linha Hotel N° 20 com Cabo em Baquelite 6,2 L

5

Assadeira Profissional Industrial Forma Alumínio Hotel 45X32

6

Pegador para Massa em Aço Inox Comprimento: 20 cm Largura: 5 cm

6

Pegador de Carne Tamanho: Pegador Comprimento: 12cm 3cm na ponta do pegador

6

LISTA DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ÁREAS DE SERVIÇO, SALÃO DE
REFEIÇÕES E DE ESCRITÓRIO JÁ EXISTENTES PARA ORESTAURANTE POPULAR DE
TEÓFILO OTONI:
COZINHA PRINCIPAL – SETOR DE COCÇÃO
Nome

Quantidade

Refrigerador com 6 prateleiras vazadas

1

Suporte prateleiras

1

Refrigerador

1

Bancada Inox

1

Forno Combinado - 20 estrados

1

Bancada Inox

1

Prateleira Inox

2

Fogão Industrial

1

Panela de Arroz - 300 Litros

3

Bancada Inox

1
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Prateleira Inox Vazada

1

Bebedouro

1

Exaustor - Extensão dos Papelões e Fogão

1

PRÉ – PREPARO DE CARNES
Batedeira

1

Balança digital Fiziola Preta

1

Forno elétrico Hot Grill

1

Liquidificador industrial

1

Carrinho Transporte

3

Inox

3

Porta papel

1

Pia Inox

1

PRÉ – PREPARO DE VEGETAIS
Cabritas

3

Pia inox

1

Prateleira Inox 1

3

Caixas de polietileno

10

Caixas plástico duro

6

Carrinho

3

SALA NUTRICIONISTA
Mesa retangular - 3 Gavetas

2

Mesa Computador

1

SALA SEM IDENTIFICAÇÃO 1
Descascador Poli

1

Suporte descascador

1

Bancada Inox

2

Bandejas de Refeição Cor Branca

447

Bandejas de Refeição Cor Laranja

485

Bancada Inox - Catador

1

Bancada Inox - Com Pia

1

Prateleiras Inox - Unidas

2

Prateleira Inox - Unidas com Bandejas

2

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS – COPA E COZINHA
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Armário com portas e prateleiras

1

Pratos Brancos

859

Prateleira Inox

4

Bancada Inox

1

Caixa Plástica

5

Pia

4

SETOR DE RECEPÇÃO
Prateleira Inox

1

Pia Inox Vazada

2

Prateleira Inox

3

Balança

1

Tampa marmitex

1

Carrinho balança

1

Mesa Branca

1

Bebedouro Inox Fixo

1

Carrinho Transporte

2

SALA SEM IDENTIFICAÇÃO 2
Carrinho de lixo Amarelo

4

Lixeira Branca de Rodinha

1

DISPENSA SECA
Prateleira Inox

3

Bancada Inox

2

Máquina de Suco

1

Geladeira Branca

1

Fogão Branco

1

Micro-ondas

1

SALA SEM IDENTIFICAÇÃO 3 – AO LADO DA DISPENSA SECA
Prateleiras Inox

2

Refrigerador

1

Batedeira

1

Balança

1

Prateleiras

2

Batedeira

1
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Caixa térmica

20

SALÃO
Balcão self- service

2

Bebedouro

1

Cadeiras Brancas

122

Cadeiras Laranjas

111

Cadeiras escolares

15

Lixeiras Brancas

7

SALA SEM IDENTIFICAÇÃO 4
Prateleira Inox

1

Máquina de lavar vasilha

1

Pia Inox com 2 torneiras

1

Escorredor de Copo

5

Mesa branca

1

ÁREA DE LAVAGEM DAS MÃOS
Porta Sabão líquido

2

Porta Papel

2

Pia

3

COZINHA EXPERIMENTAL
Exaustor

1

Prateleiras Inox

2

Bancada Inox com Torneira

1

Bancada Inox

2

Carrinho

1

CAMARA FRIA 1
Prateleira

2

CAMARA FRIA 2
Prateleira

2

SALA COM ROLETA NA PORTA
Armário inox

1

Roleta

1

Carrinho

1

VESTIÁRIO FEMININO
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Armário

1

VESTIÁRIO MASCULINO
Armário

2

Pia

1

CARACTERÍSTICAS DO CARDÁPIO DO PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR DE
TEÓFILO OTONI:

REFEIÇÃO: ALMOÇO
VALOR CALÓRICO DA REFEIÇÃO: 1.400 kcal

COMPOSIÇÃO: 7 (SETE) PREPARAÇÕES, SENDO:

1 - Salada mista (com no mínimo 2 componentes)
2 - Arroz

3 - Feijão
4 - Carne (bovina, suína, frango ou peixe)
5 - Complemento - Guarnição

6 - Sobremesa (doce ou fruta ou gelatina)
7 - Suco (polpa ou concentrado diluído ou natural)

OS ALIMENTOS SOB A FORMA DE PREPARAÇÃO DEVERÃO OBEDECER ÀS SEGUINTES
QUANTIDADES MÍNIMAS NO PORCIONAMENTO INDIVIDUAL / PER CAPTA

Quantidade de preparação cozida, PRONTA PARA O CONSUMO

Carne Bovina

Bife de coxão-mole, patinho

110g

Bife à role

120g

Posta

120g
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Carne em cubos ensopada (músculo traseiro/lombo agulha)

160g

Carne moída de 1ª

130g

Carne moída para molho bolonhesa

20g

Cupim

110g

Almôndegas/Quibe

130g

Frango

Frango assado (coxa e sobrecoxa)

165g

Frango frito (coxa e sobrecoxa)

230g

Frango empanado/à milanesa

165g

Peito grelhado

120g

Peito à milanesa

140g

Lingüiça frango (2 unidades, em média, 65g cada)

130g

Peixe

Filé de merluza/pescada à milanesa

130g

Vísceras bovinas ou de aves

Dobradinha

180g

Fígado

180g

Moela

170g

Empanados

Empanado de frango

160g
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Suína

Bisteca

120g

Pernil sem osso

130g

Lingüiça (2 unidades, em média, 65g cada)

120g

Lombo

140g

Cortes para feijoada

160g

Arroz

Arroz parboilizado tipo 1

180 - 250g

Risoto

300g

Feijão

Feijão preto tipo I

160/ 200 g

Feijão de cortipo I

160/200 g

Virado de feijão

180/200 g

Acompanhamentos

Massas
Macarrão espaguete, talharim, penne, parafuso, gravata (sem molho)

150 g

Molhos para macarrão

40g - 60g

Nhoque de batata

130g

Polenta ao molho

120g

Polenta frita

100g

Bolinho de arroz
Bolinho de legumes

2

unidades

60 g cada
2

unidades
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60 g cada
Tortas salgadas

1 fatia
120 g

Farofa

90g

Panqueca recheada

150 g

Hortaliças/ raízes
Batata inglesa

120 g

Batata doce

130 g

Aipim

130 g

Hortaliças empanadas e à milanesa

130 g

Hortaliças refogadas e sautée

130 g

Saladas
Vegetal tipo A (folhoso) – cru (alface, rúcula, agrião, repolho, couve)

80g

Vegetal tipo A (não folhoso) – cru (tomate, pepino)

100g

Vegetal tipo A (não folhoso) – cozido (brócolis, couve-flor, abobrinha)

100g

Vegetal B – cru (cenoura e beterraba)

80g

Vegetal B – cozido (cenoura, beterraba, vagem, chuchu, moranga)

120g

Picles (cenoura, couve-flor, pepino)

80g

Grão de bico

70g

Soja grão

50g

Trigo grão

50g

Sobremesas (frutas e doces)

PESO UNITÁRIO/PORÇÃO INDIVIDUAL
Laranja

170 g
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Banana

150 g

Mexerica

170g

Maçã

150 g

Melancia

Fatia c/casca
250 g

Mamão

Picado
150 g
Fatia c/casca
220 g

Manga tommy/Haden (picada)

150g

Salada de frutas (banana ou maçã, mamão e laranja)

160g

Doces em pasta ou compota

120g

Gelatina ou sagu

130g

Incidência de carnes no mês
Carne

21 dias úteis

Bife

01

Carne moída/Almôndega/Kibe

03

Vísceras

01

Picadinho/músculo

03

Frango

04

Empanado

01

Peixe

01

Bisteca suína

02

Lombo ou pernil

02

Preparados compostos (feijoada, cassoulet)

02

Lingüiça (suíno ou de frango)

01

Total

21 dias
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Incidência de tipos de sobremesas no mês
Sobremesa

Incidência de segunda a
sexta

Frutas ou salada de frutas

2 OU 3

Sobremesas à base de leite: arroz doce, canjica, pudim e flan

01

Gelatinas

01 ou zero

Doces em barras/compotas: abóbora, banana, mamão,

01

figo, pêssego, etc.
TOTAL

05 dias

4. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS

Experiência em atividades de segurança alimentar e nutricional sustentável e na administração, preparo e
distribuição de refeições diárias. O serviço se constitui de fornecimento de 1.000 refeições preparadas, de
segunda a sexta feira, exceto feriados, incluindo, o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos;
supervisão e treinamento da mão de obra; prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos e utensílios utilizados, no Restaurantes Popular integrante do Sistema Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Município de Teófilo Otoni/MG, em conformidade com
normas de segurança do trabalho e vigilância sanitária

5 . CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
A OSC proponente deverá oferecer proposta de preço unitário, mensal e anual, suficiente para cobrir as
despesas no preparo e fornecimento 1000 (mil) refeições diárias distribuídas pelo Restaurante Popular. A
proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado nos termos do Edital de Chamamento Público. A
propostos, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente
e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Devem estar anexados todos os
documentos exigidos no Edital (anexos) dentro do envelope lacrado, sob pena de desclassificação. Todos os
documentos serão conferidos no momento de abertura dos envelopes, sendo desclassificada a OSC que
descumprir as regras do Edital.
A proposta apresentada deverá considerar todas as despesas de pessoal (com salários, adicionais
conforme previsão legal e convenção coletiva da categoria, adicional noturno, encargos sociais, trabalhistas
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e previdenciários, horas de repouso, seguros contra acidentes individual e/ou coletivos, assistência médica
prevista na convenção coletiva da categoria, taxas, tributos, vale-transporte, etc); de materiais de consumo,
insumos e gêneros alimentícios; serviços de terceiros necessários a consecução do objeto da parceria.
A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os critérios a serem
estabelecidos pelo edital de chamamento.
São critérios obrigatórios de análise conforme disposto no caput do art. 27 da Lei nº 13.019/2014:

a)

Adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se

insere a parceria,

b) Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor
global da proposta.

6 . ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

O Termo de Colaboração terá vigência de 12 meses a partir de sua assinatura e o seguinte valor(es) de
referência estabelecido(s) por Lote Único, conforme discriminados em planilha de detalhamento de
referência de preços, anexa:
Lote Único – gestão e operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e nutricional
do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua cooperação
entre a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil: valor total de
referência para o serviço: R$ 392.647,20, com prazo de vigência de 04 (quatro) meses.
O exato valor a ser repassado será definido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada
pela OSC selecionada.
A receita obtida através do valor pago pelos usuários deverá ser depositada diariamente na conta aberta
para recebimento dos repasses, e reaplicada integralmente na execução do objeto, incluindo rendimentos de
aplicação financeira que possam ocorrer.
O crédito orçamentário necessário ao custeio de despesas relativas ao presente Edital para o ano de
2019, é proveniente do Tesouro Municipal, conforme a dotação (ões) orçamentária (s) abaixo indicada (s) e
reserva orçamentária nº: 56.
02.07. 08.306.0007.2040.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2062.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2066.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2067.3.3.90.39.00
O valor global a ser repassado pelo município será definido no termo de colaboração, observada(s) a(s)
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proposta(s) apresentada(s) pela(s) OSC(s) selecionada(s) aprovada pela Administração.
7 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
O objeto deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a
legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
A execução do objeto deve ocorrer em estrita observância ao constante no Plano de Trabalho parte
integrante do Termo de Colaboração.
A(s) OSC(s) deverá(ão) observar(em), na contratação de serviços ou na aquisição de bens vinculados à
execução do objeto, os termos de que trata o art. 45 da Lei n.º 13.019/2014 e suas alterações, bem como
verificar a compatibilidade entre os valores previstos para realização da despesa e o valor efetivo.
Eventual e justificadamente o Município poderá substituir o pagamento em espécie pelo fornecimento
dos alimentos contidos no cardápio do Restaurante Popular, promovendo por ocasião o abatimento
proporcional do valor a ser repassado de acordo com a decomposição de custos previstos neste Anexo IX –
Termo de Referência.

8. REGIME DE EXECUÇÃO
8.1 Os serviços objeto desse termo de referência serão prestados de forma parcelada, no local abaixo, bem
como, de acordo com as metas e prioridades estipuladas.

 Restaurante Popular de Teófilo Otoni/MG – Endereço: Rua Dr. Manoel Esteves, s/n – Centro –
Teófilo Otoni/MG.

9. DA FORMA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Não havendo a manifestação de recurso, a Comissão de Seleção adjudicará o objeto do Chamamento
Público à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento do recurso, a autoridade
superior adjudicará o objeto à proponente vencedora, homologando o resultado, que deverá ser
enviado para publicação no sítio eletrônico oficial do Município.

10. OBRIGAÇÃO DA OSC
– A (s) OSC(s) – Organização(ções) da Sociedade Civil se obriga a:
– apresentar relatórios mensais de execução do objeto e de execução financeira, elaborados
eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO e
contendo, entre outros dados:

a) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para
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todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;

b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de
competência; e

c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
– prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do
MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resultados da parceria, de acordo com a legislação
e regulamentação aplicáveis;
– executar o Plano de Trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A,
da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 06 de dezembro de 2017, bem como aplicar os recursos
públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
– zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de
forma otimizada;
– observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do
MUNICÍPIO;
– responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
– divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MUNICÍPIO, todas as parcerias celebradas com
esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que
impeçam a sua divulgação, na forma da lei;
- indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de assinatura deste instrumento;
- manter e movimentar os recursos financeiros repassados e outros auferidos nos termos da parceria,
para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto a
Banco Oficial, observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº. 13.019, de 2014;
- manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da
parceria;
- assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento
prévio e formal do MUNICÍPIO;
- utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em
conformidade com o objeto pactuado;
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- permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política
pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização interna e externa a todos osdocumentos
relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem
como aos locais de execução do objeto;
- responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da
parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos incumbidos da
fiscalização nos casos de descumprimento;
- responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- desenvolver estratégias e ações complementares de segurança alimentar e nutricional sustentável no
âmbito do município de Teófilo Otoni/MG, conforme disposição na política pública nacional,
disponibilizando pessoal técnico para orientação dos usuários e servidores públicos sobre os objetivos da
política específica, potencializando os resultados dos programas sociais desenvolvidos nos equipamentos
públicos de segurança alimentar e nutricional;
- assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- manter durante toda a execução do termo de colaboração firmado, compatibilidade com as obrigações
por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento;
- apresentar durante a execução do termo de colaboração firmado, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas;
- não utilizar o termo de colaboração firmado como garantia de qualquer operação financeira;
- relacionar pessoal técnico/administrativo, adequado e disponível para a execução do objeto, bem
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,
devidamente registrados na entidade competente;
- responsabilizar-se por qualquer acidente que venha vitimar seus empregados ou terceiros quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias assegurem e demais exigências legais para o
exercício da atividade objeto do termo de parceria, sendo que a sua inadimplência com referência a estes
encargos não transfere ao Município a responsabilidades de seu pagamento nem onera o objeto do termo de
colaboração firmado.
- responsabilizar-se a fornecer todo o quadro de pessoal necessário ao perfeito atendimento do presente
termo de parceria, bem como pela alimentação, transporte, atendimento médico, indenizações ou qualquer
outro benefício seja de que natureza for, ficando tais encargos sob sua responsabilidade de acordo com a
legislação em vigor e Plano de Trabalho aprovado pela secretaria gestora.
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- adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução do serviço
em si, inclusive as normas internas e de segurança no trabalho com fornecimento de equipamentos
apropriados conforme legislação vigente;
- garantir o funcionamento, nos termos do Plano de Trabalho aprovado, dos Restaurantes Populares
instalados no município de Teófilo Otoni/MG, objetivando a segurança alimentar e nutricional sustentável
adequada aos trabalhadores urbanos e população em situação de vulnerabilidade social, com fornecimento
estimado de 1.000 (mil) refeições completas (almoço) / mensal, no período de 12 meses, servidas em
bandejas de alumínio ou marmitex, nos locais:

 Restaurante Popular de Teófilo Otoni/MG – Endereço: Rua Dr. Manoel Esteves, s/n – Centro –
Teófilo Otoni/MG.

- disponibilizar quadro de pessoal compatível com o objeto do termo de parceria, composto de
profissionais capacitados para o desempenho das referidas atividades, inclusive, sob a responsabilidade
técnica de um nutricionista com registro no respectivo conselho de classe profissional;
- responsabilizar pela uniformização/fardamento, conduta, asseio, cumprimento das normas sanitárias e
de atendimento ao público por parte dos funcionários contratados;
- responsabilizar-se pelos Equipamentos de Proteção Individual, necessários para a execução dos
serviços;
- responsabilizar-se pela guarda e manutenção de todos os equipamentos, utensílios e instalações de
propriedade do Município disponibilizados para a parceria, inclusive, manutenções prediais e reparos na
estrutura física, devendo manter todos em perfeito estado de funcionamento e conservação, e as instalações
restauradas e pintadas;
– abastecer o Restaurantes Popular com os gêneros alimentícios necessários ao cumprimento do
cardápio diário estabelecido, devendo, obrigatoriamente, observar as suas especificações, qualidade,
quantidade e prazos de validade; priorizando, preferencialmente a aquisição de alimentos dos Programas da
Agricultura Familiar;
– responsabilizar-se pela aplicação das normas técnicas sanitárias e de segurança, de prevenção e
combate a incêndio, considerando a quantidade de público atendido nos locais, primando pela correta
sinalização dos espaços, treinamento de funcionários, equipando adequadamente os ambientes e
instalações;
– atender às recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do
Trabalho, referente as necessidades nutricionais e composição calórica das refeições principais, na
elaboração e planejamento dos cardápios, devendo, ainda, considerar a sazonalidade e custos dos gêneros
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alimentícios utilizados, qualidade, quantidades, aproveitamentos e aceitabilidade;
– submeter mensalmente o cardápio à aprovação do gestor designado, ajustando-os sempre que
tecnicamente indicado e divulgando-os nas redes sociais e páginas oficiais de OSC;
– transportar e armazenar os de gêneros perecíveis e não perecíveis de acordo com as normas,
transportando e mantendo-os em meios adequados, higienizados, refrigerados quando necessário, em
perfeitas condições de limpeza, sempre manuseados por funcionários treinados para tal ação;
– adotar medidas para a redução de Produção de Resíduos Alimentares e Melhor Aproveitamento dos
Alimentos, de acordo com os parâmetros nutricionais;
– colaborar de forma efetiva no desenvolvimento diário das atividades do programa interno de
separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nos padrões internacionalmente
identificadas;
– a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos na Lei, conforme inciso IX, art. 42,
da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.
– proceder as prestações de contas parcial e final, de acordo com as normas estabelecidas pela
legislação e Tribunal de Contas, orientações da Administração Pública, conforme estabelecido em edital,
termo de referência e Plano de Trabalho, zelando pelo cumprimento das metas pactuadas.
– arquivar todos os documentos pertinentes à parceria por no mínimo 5 (cinco) anos.
– responsabilizar-se, no caso de atuação em rede, por toda a responsabilidade administrativa do Termo
de Parceria e demais obrigações pertinentes, incluindo, a fiel aplicação dos recursos e sua prestação de
contas parcial e parcial, na forma definida pela Administração Pública.
– responsabilizar-se, no caso de articulação / parceria com empresa privada para o fornecimento não
oneroso de internet banda larga para uso no funcionamento das atividades do Restuarante Popular e dos
usuários do mesmo, por toda a responsabilidade administrativa do Termo de Compromisso Futuro de
cessão do serviço não onerado e demais obrigações pertinentes e pela forma como se dará a contrapartida
ofertado a empresa que ceder os serviços através do ganho em publicidade e divulgação da marca parceira
dentro do espaço físico do Restaurante Popular com afixação de banner informativo.
– responsabilizar-se, no caso de articulação / parceria com empresa privada para a criação e manutenção
de aplicativo de gestão contábil / administrativa e produção e manutenção de aplicativo e plataforma digital
para venda presencial e via internet dos tickets das refeições do Restaurante Popular., por toda a
responsabilidade administrativa do Termo de Compromisso Futuro de cessão do serviço não onerado e
demais obrigações pertinentes e pela forma como se dará a contrapartida ofertado a empresa que ceder os
serviços através do ganho em publicidade e divulgação da marca parceira dentro do espaço físico do
Restaurante Popular com afixação de banner informativo.
– A receita obtida através do valor pago pelos usuários deverá ser depositada diariamente na conta
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exclusiva do termo de parceria, e REAPLICADA INTEGRALMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO,
incluso os rendimentos de aplicação financeira ocorridas no período apurado.
– A prestação de contas de OSC deverá ser MENSAL e constar, OBRIGATORIAMENTE, OS
VALORES ARRECADADOS COM A VENDA DOS TICKETS DAS REFEIÇÕES E A
DEVERÁ TER DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO INTEGRAL NO OBJETO DA
PARCERIA DE TODO RECURSO EXCEDENTE, sob pena de devolução dos recursos aos cofres
do tesouro municipal.
– garantir a entrega e o transporte das 200 (duzentas) marmitex entre o Restaurante Popular e o Hospital
Municipal Dr; Raimundo Gobira, a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e o CAP’S – Centro de
Atendimento Psicossocial (todos situados no perímetro urbano da cidade de Teófilo Otoni/MG) deverá
ser realizado em veículo adequado ao transporte de alim,entos prontos e em recipientes acodicionadores
que garantam a integridade e temperatura das refeições até o seu destino final.

11. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO
O Município se obriga a:
– elaborar e conduzir a execução da política pública de segurança alimentar e nutricional sustentável;
– emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo
conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;
– acompanhar, supervisionar, fiscalizar e orientar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo
alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;
– prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda
sua extensão e no tempo devido;
– repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto e disponibilidade financeira, que guardará consonância com as
metas, fases ou etapas de execução do objeto;
– manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de
trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da vigência;
– conferir, a cada 30 (trinta) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio
informatizado, com indicação da quantidade de metas atingidas ou justificativa de seu não atingimento;
– publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostilamento;
– instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato da autoridade competente, a ser
publicado no Diário Oficial do Município;
– emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;
– analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;
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– analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e
regulamentação aplicáveis;
11.1.13 – disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem como
de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
de suas assinaturas;
11.1.14 – viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos;
11.1.15. – na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente
para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio independentemente de
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os
bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de
uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na
prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa
responsabilidade;
– divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos
recursos transferidos;
– realizar pesquisas por amostragem, sem caráter restritivo, acerca do perfil dos usuários do sistema
único de assistência social.
- Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do objeto;
- Indicar Gestores para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, objeto do termo de
colaboração;
- Disponibilizar à OSC as dependências e equipamentos existentes para execução do serviço objeto do
termo de colaboração;
- Fornecer, no início da prestação do serviço, a relação dos equipamentos disponibilizados;
- Autorizar a OSC, se necessário, a realizar adaptações nas instalações e equipamentos;
- Efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para execução do objeto do termo de
colaboração, conforme cronograma de desembolso e crédito disponível;
- Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC, orientar sobre eventuais correções e
realizar aprovação e reprovação, nos termos estabelecidos na Lei 13.019/2014, em edital, termo de
referência e Plano de Trabalho.

12. GESTÃO DO TERMO DE PARCERIA
Nome do Gestor / Ato de Nomeação Publicado em / Meio Oficial de Publicação:
Vinícius Couto Lopes / Ato de Nomeação publicado em 10/06/2019 / Diário Oficial dos Municípios
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Mineiros. Edição 2520.

13. DA FISCALIZAÇÃO
O Município exercerá a função fiscalizadora e de monitoramento dentro do prazo de
execução/prestação de contas do termo de colaboração, ficando assegurado aos seus agentes qualificados, o
poder discricionário de reorientar e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura
havidas na execução.
Poderão ser realizadas visitas técnicas in loco, nas hipóteses em que for essencial para verificação do
cumprimento do objeto, devendo ser relatado em documento circunstanciado.
A prestação de contas tem como objetivo demonstrar e verificar resultados, e deverão conter elementos
que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas.
A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento
ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período que
trata a prestação de contas
Para fins de prestação de contas a OSC deverá apresentar os relatórios de execução conforme disposto
na legislação vigente, a serem entregues mensalmente ou na periodicidade definida pelo Plano de Trabalho,
de forma condizente com seu objeto e com o cronograma de desembolso de recursos.
Para gerar transparência e permitir o exercício do controle social e mais clareza acerca da aplicação dos
recursos públicos em parceria com organizações da sociedade civil, prevê-se que todas as etapas da
parceria, desde a seleção até a prestação de contas serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação.

14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os recursos serão depositados em conta-corrente específica, pela qual serão obrigatoriamente
movimentados, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública, desde que cumpridos os
requisitos legais vigentes e em obediência ao cronograma de desembolso que guarda consonância as metas
estabelecidas.
A liberação de parcelas poderá ser retida nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 13.019 de 2014.
A liberação dos recursos do tesouro municipal fica condicionada a disponibilidade de crédito financeira dos
órgãos responsáveis.

15. VIGÊNCIA
15.1. O termo de colaboração para a execução do objeto será de 12(doze) meses, contados a partir da
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ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO, emitido pela Prefeitura Municipal de Teófilo
Otoni/MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.
15.2. Conforme o Art. 42 da Lei 13.019 de 2014, o prazo de vigência deve ser correspondente ao prazo
necessário a execução integral do objeto, passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não
exceda 5 (cinco) anos.

16. SANÇÕES
Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei
13.019 de 2014 e legislação específica, a administração poderá aplicar as sanções descritas abaixo.
A sanção de advertência, que tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades
praticadas que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
A sanção de suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal 13.019 de 2014,
aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de
contas da parceria e que não justifique a imposição de penalidade mais grave, considerando a natureza e a
gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias e agravantes e os
danos que dela provieram para a administração pública municipal.
A suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público
e celebrar termo de colaboração com a administração Direta e Indireta do Município por prazo não superior
a 2 (dois) anos.
A sanção de Declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei Federal 13.019 de
2014, impede a organização de participar de chamamento público e celebrar termo de colaboração com
órgãos de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a
OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 2 (dois)
anos da aplicação da sanção.
A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência
exclusiva do Secretário Municipal ou dirigente máximo da Administração Indireta.
Da decisão administrativa de aplicar as sanções previstas, caberá recurso administrativo, conforme
prazo e requisito previsto pelos art. 69 e 70 do Decreto Municipal nº. 30 de 2017.

17. CONDIÇÕES GERAIS
17.1 - Formalização do Instrumento: A Celebração do termo de colaboração depende da indicação
expressa de prévia dotação orçamentária para execução.
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17.2 - Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver em consonância com a proposta já
apresentada, observados os termos e condições do edital.
17.1.3 - A formalização do termo de colaboração só se efetivará após a aprovação do Plano de
Trabalho.
17.1.4. Caso a OSC vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de
colaboração, ou venha se recusar a celebrá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na
vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Teófilo
Otoni, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, convocar os remanescentes.
17.2 - Dos Rendimentos da Aplicação Financeira
17.2.1 - Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operações de mercado aberto lastreada em títulos de dívida pública, enquanto
não empregados / reivestidos na sua finalidade.
17.2.2.Os rendimentos serão obrigatoriamente aplicados no objeto pactuado, dentro do prazo de
execução, estando sujeitos às normas e condições de prestação de contas exigidas.
17.3 - Da transparência e divulgação das ações.
17.3.1 - O Município e a OSC deverão dar publicidade e promover a transparência das informações
referentes à seleção e à execução dos termos de colaboração.
17.3.2 - O Município manterá em seu sítio eletrônico, informações referentes aos termos de
colaboração celebrados e seus respectivos planos de trabalho, em dados abertos e acessíveis.
17.3.3 - A OSC deverá divulgar em seu sítio oficial, quando houver, e em locais visíveis de sua sede
social e onde exerça suas ações, da data de celebração do termo até 180 (cento e oitenta) dias após a
apresentação da prestação de contas final, relação de todas as parcerias celebradas com a administração
pública.
17.3.4 - Poderão ser admitidas medidas complementares, necessárias para a efetivação das ações de
transparência ativa e o aumento do controle social.
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ANEXO IX-A – TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHA DE REFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO E
CUSTOS

Cargo

Quantidade

Salário

Administrador
Assistente
Adminstrativo
Auxiliar de
Escritório

1

R$

1.497,00

1

R$

2

Almoxarife
Auxiliar de
Almoxarife
Nutricionista *
Tecnico em
Nutrição *
Auxiliar de
Cozinha

Quantidade
do Salário

Salário
Individual

1,5

R$

998,00

1

R$

R$

998,00

1

1

R$

1.297,40

1

R$

1

R$

1

R$

6

Cozinheiro
Supervisor de
Atendimento

1.497,00

Encargo
Sociais
R$

Total Salario
Individual

Total Salarial

791,75 R$

2.288,75

R$

2.288,75

998,00 R$

515,69

R$

1.513,69

R$

1.513,69

R$

998,00

R$

529,95 R$

1.527,95

R$

3.055,90

1,3

R$

1.297,40

R$

686,18 R$

1.983,58

R$

1.983,58

998,00

1

R$

998,00

R$

529,95 R$

1.527,95

R$

1.527,95

2.800,00

1

R$

2.800,00

R$ 1.480,89 R$

4.280,89

R$

4.280,89

1.683,00

1

R$

1.683,00

R$

890,12 R$

2.573,12

R$

2.573,12

R$

1.097,80

1,1

R$

1.097,80

R$

580,91 R$

1.678,71

R$ 10.072,26

3

R$

1.297,40

1,3

R$

1.297,40

R$

686,18 R$

1.983,58

R$

5.950,74

1

R$

998,00

1

R$

998,00 R$

515,69 R$

1.513,69

R$

1.513,69

Faxineiro

4

R$

998,00

1

R$

3.992,00

R$

529,95 R$

4.521,95

R$ 18.087,80

Caixa

2

R$

1.097,80

1,1

R$

1.097,80

R$

580,61 R$

1.678,41

R$

3.356,82

Motorista
Encarregadode
Manutenção

1

R$

1.497,00

1,5

R$

1.497,00

R$

791,75 R$

2.288,75

R$

2.288,75

1

R$

998,00

1

R$

998,00

R$

529,95 R$

1.527,95

R$

1.527,95

Total

26

R$ 60.021,89

Tabela 02 – Dias / Qtde. Refeições
Dias No Mês
Dias Úteis Mês
Total Refeições Mês
Total Refeições dia

30
22
22000
1000

Tabela 03 – Custos
Custo Mão de Obra Dia
Custo mão de obra refeição

R$ 2.000,73
R$
2,0007
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Preparações

Quant.
percapta

Unid.

Arroz

0,1000

Quilo

R$

1,94

Quilo

100

Quilo

Alho

0,0010

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Cebola

0,0060

Quilo

R$

2,95

Quilo

Sal Refinado

0,0005

Quilo

R$

1,00

Quilo

Itens

Valor
Unit.

Tabela 04
Preparação Arroz Branco
Quant. Total
para 1000
Unid.
Item
Refeições/dia

Unid.

Freq. no
mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

Arroz

21

2100

Quilo

R$ 4.074,00

Quilo

Alho

21

21

Quilo

R$

247,80

6

Quilo

Cebola

21

126

Quilo

R$

371,70

0,5

Quilo

Sal Refinado

21

10,5

Quilo

R$

10,50

Fren.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

17

850

Quilo

R$ 2.380,00

Tabela 05
Preparação Feijão Simples
Quant. Total
para 1000
Unid.
Item
Refeições/dia
Feijão
50
Quilo
Carioca

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Feijão
Carioca

0,0500

Quilo

R$ 2,80

Quilo

Óleo de Soja

0,0008

Litro

R$ 3,15

Litro

0,8

Litro

Óleo de Soja

17

13,6

Litro

R$

42,84

Alho

0,001

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Quilo

Alho

17

17

Quilo

R$

200,60

Sal Refinado

0,0005

Quilo

R$ 1,00

Quilo

0,5

Quilo

Sal Refinado

17

8,5

Quilo

R$

8,50

Frenq. no
mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

4

200

Quilo

Itens

Quant.
percapta

Unid.

Feijão
Carioca

0,050

Quilo

R$

2,80

Quilo

Óleo de Soja

0,0008

Litro

R$

3,15

Litro

0,8

Litro

Óleo de Soja

4

3,2

Litro

Alho

0,001

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Quilo

Alho

4

4

Quilo

Cebola

0,006

Quilo

R$

2,95

Quilo

6

Quilo

Cebola

4

24

Quilo

Lingüiça
Calabresa

0,0200

Quilo

R$ 12,40

Quilo

20

Quilo

Lingüiça
Calabresa

4

80

Quilo

0,0200

Quilo

R$ 17,00

Quilo

20

Quilo

4

80

Quilo

0,0005

Quilo

R$

3,49

Quilo

0,5

Quilo

4

2

Quilo

0,0005

Quilo

R$

1,00

Quilo

0,5

Quilo

4

2

Quilo

Itens

Lingüiça
Paio
Folha de
Louro
Sal Refinado

Valor
Unit.

Tabela 06
Preparação Feijoada
Quant. Total
para 1000
Unid.
Item
Refeições/dia
Feijão
50
Quilo
Carioca

Unid.

Lingüiça
Paio
Folha de
Louro
Sal Refinado

Valor por
Refeição

R$ 0,2240

Valor por
Refeição

R$ 0,1548

Valor por
Refeição

R$
560,00
R$
10,08
R$
47,20
R$
70,80
R$ 0,7623

R$
992,00
R$
1.360,00
R$
6,98
R$
2,00
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Quant.
percapta

Unid.

Coxa e
Sobrecoxa

0,1800

Quilo

R$

Cebola

0,0060

Quilo

Sal Refinado

0,0005

Quilo

Alho

0,0010

Quilo

Itens

Orégano

0,0080

Quilo

Valor
Unit.

Unid.

6,10

Quilo

R$

2,95

R$

1,00

R$ 11,80
R$

0,90

Tabela 07
Preparação Frango Assado
Quant. Total
para 1000
Unid.
Item
Refeições/dia

Frenq. no
mês

Quant. no
mês

Coxa e
Sobrecoxa

3

540

Quilo

R$ 3.294,00

Unid.

Valor Mês

180

Quilo

Quilo

6

Quilo

Cebola

3

18

Quilo

R$

53,10

Quilo

0,5

Quilo

Sal Refinado

3

1,5

Quilo

R$

1,50

Quilo

1

Quilo

Alho

3

3

Quilo

R$

35,40

8

Gram
as

Orégano

3

24

Gramas

R$

21,60

Frenq.
no mês

Quant.
no mês

Unid.

Gramas

Tabela 08
Preparação Frango ao Molho
Quant. Total
para 1000
Unid.
Item
Refeições/dia

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Coxa e
Sobrecoxa

0,1800

Quilo

R$ 6,10

Quilo

180

Quilo

Coxa e
Sobrecoxa

2

360

Quilo

R$ 2.196,00

Óleo de Soja

0,0100

Litro

R$ 3,15

Litro

10

Litro

Óleo de
Soja

2

20

Litro

R$

63,00

Cebola

0,0060

Quilo

R$ 2,95

Quilo

6

Quilo

Cebola

2

12

Quilo

R$

35,40

2

10

Quilo

R$

10,00

Itens

Valor Mês

Sal Refinado

0,0050

Quilo

R$ 1,00

Quilo

5

Quilo

Sal
Refinado

Alho

0,0010

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Quilo

Alho

2

2

Quilo

R$

23,60

Tomate

0,0100

Quilo

R$ 4,50

Quilo

10

Quilo

Tomate

2

20

Quilo

R$

90,00

Extrato de
Tomate

0,0040

Quilo

R$ 4,43

Quilo

4

Quilo

Extrato de
Tomate

2

8

Quilo

R$

35,44

Pimentão
Verde

0,0050

Quilo

R$ 3,10

Quilo

5

Quilo

Pimentão
Verde

2

10

Quilo

R$

31,00

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Valor por
Refeição

R$
1,1352

Valor por
Refeição

R$
1,2422

Tabela 09
Estrogonofe de frango

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

8,90

Quilo

120

Quilo

Filé de
Frango

2

240

Quilo

R$ 2.136,00

R$

3,15

Litro

6

Litro

Óleo de Soja

2

12

Litro

R$

37,80

Quilo

R$

2,95

Quilo

3

Quilo

Cebola

2

6

Quilo

R$

17,70

0,0050

Quilo

R$

1,00

Quilo

5

Quilo

Sal Refinado

2

10

Quilo

R$

10,00

Alho

0,0010

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Quilo

Alho

2

2

Quilo

R$

23,60

Creme de
Leite

0,0050

Quilo

R$ 19,50

Quilo

5

Quilo

Creme de
Leite

2

10

Quilo

R$

195,00

Extrato de
Tomate

0,0040

Quilo

R$

4,43

Quilo

4

Quilo

Extrato de
Tomate

2

8

Quilo

R$

35,44

Farinha de
Trigo

0,0030

Quilo

R$

1,95

Quilo

3

Quilo

Farinha de
Trigo

2

6

Quilo

R$

11,70

Leite

0,0300

Litro

R$

3,57

Litro

30

Litro

Leite

2

60

Litro

R$

214,20

Quant.
percapta

Unid.

Filé de
Frango

0,1200

Quilo

R$

Óleo de Soja

0,0060

Litro

Cebola

0,0030

Sal Refinado

Itens

Valor
Unit.

Item

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$ 1,3407
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Tabela 10
Isca Carne a Franciscana

Itens

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Músculo/Ac
ém/Paleta/M
acãde peito

0,1400

Quilo

R$ 16,90

Quilo

140

Quilo

Músculo/Ac
ém/Paleta/M
acãde peito

3

420

Quilo

R$ 7.098,00

Óleo de Soja

0,0020

Litro

R$

3,15

Litro

2

Litro

Óleo de Soja

3

6

Litro

R$

18,90

Cebola

0,0060

Quilo

R$

2,95

Quilo

6

Quilo

Cebola

3

18

Quilo

R$

53,10

Alho

0,0010

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Quilo

Alho

3

3

Quilo

R$

35,40

Sal Refinado

0,0005

Quilo

R$

1,00

Quilo

0,5

Quilo

Sal Refinado

3

1,5

Quilo

R$

1,50

Pimentão
verde

0,0030

Quilo

R$

3,10

Quilo

3

Quilo

Pimentão
verde

3

9

Quilo

R$

27,90

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$ 2,4116

Tabela 11
Carne Assada Fatiada
Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Lagarto

0,1400

Quilo

R$ 26,00

Quilo

140

Quilo

Lagarto

2

280

Quilo

R$ 7.280,00

Óleo de Soja

0,0020

Litro

R$

3,15

Litro

2

Litro

Óleo de Soja

2

4

Litro

R$

12,60

Cebola

0,0060

Quilo

R$

2,95

Quilo

6

Quilo

Cebola

2

12

Quilo

R$

35,40

Alho

0,0010

Quilo

R$ 11,80

Quilo

1

Quilo

Alho

2

2

Quilo

R$

23,60

Sal Refinado

0,0005

Quilo

R$

Quilo

0,5

Quilo

Sal Refinado

2

1

Quilo

R$

1,00

Itens

1,00

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$ 3,6763

Tabela 12
Estrogonofe de Carne

Itens
Isca de
Músculo/Ac
ém/Paleta/
Macã de
peito
Óleo de Soja
Cebola
Sal Refinado
Alho

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

2

280

Quilo

R$ 4.900,00

Unid.

Valor Mês

0,1400

Quilo

R$ 17,50

Quilo

140

Quilo

Isca de
Músculo/Acé
m/Paleta/
Macã de peito

0,0020
0,0060
0,0005
0,0010

Litro
Quilo
Quilo
Quilo

R$ 3,15
R$ 2,95
R$ 1,00
R$ 11,80

Litro
Quilo
Quilo
Quilo

2
6
0,5
1

Litro
Quilo
Quilo
Quilo

Óleo de Soja
Cebola
Sal Refinado
Alho

2
2
2
2

4
12
1
2

Litro
Quilo
Quilo
Quilo

R$
R$
R$
R$

12,60
35,40
1,00
23,60

2

10

Quilo

R$

195,00

Creme de
Leite

0,0050

Quilo

R$ 19,50

Quilo

5

Quilo

Creme de
Leite

Extrato de
Tomate

0,0040

Quilo

R$

4,43

Quilo

4

Quilo

Extrato de
Tomate

2

8

Quilo

R$

35,44

Farinha de
Trigo

0,0030

Quilo

R$

1,95

Quilo

3

Quilo

Farinha de
Trigo

2

6

Quilo

R$

11,70

Leite

0,0300

Litro

R$

3,57

Litro

30

Litro

Leite

2

60

Litro

R$

214,20
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Tabela 13
Carne em Cubos

Itens

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

Músculo
Óleo de Soja
Cebola
Alho
Sal Refinado

0,1400
0,0020
0,0060
0,0010
0,0005

Quilo
Litro
Quilo
Quilo
Quilo

R$ 16,90
R$ 3,15
R$ 2,95
R$ 11,80
R$ 1,00

Quilo
Litro
Quilo
Quilo
Quilo

140
2
6
1
0,5

Quilo
Litro
Quilo
Quilo
Quilo

Músculo
Óleo de Soja
Cebola
Alho
Sal Refinado

3
3
3
3
3

420
6
18
3
1,5

Quilo
Litro
Quilo
Quilo
Quilo

R$ 7.098,00
R$ 18,90
R$ 53,10
R$ 35,40
R$
1,50

Pimentão
Verde

0,0030

Quilo

R$

Quilo

3

Quilo

Pimentão
Verde

3

9

Quilo

R$

3,10

Valor por
Refeição

R$ 2,4116

27,90

Tabela 14
Macarronada

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

3,50
3,15
2,95
1,00

Quilo
Litro
Quilo
Quilo

40
3
6
0,5

Quilo
Litro
Quilo
Quilo

Macarrão
Óleo de Soja
Cebola
Sal Refinado

5
5
5
5

200
15
30
2,5

Quilo
Litro
Quilo
Quilo

R$ 700,00
R$ 47,25
R$ 88,50
R$
2,50

4,43

Quilo

10

Quilo

Extrato de
Tomate

5

50

Quilo

R$

R$ 11,80
R$ 4,50

Quilo
Quilo

1
20

Quilo
Quilo

Alho
Tomate

5
5

5
100

Quilo
Quilo

R$ 59,00
R$ 450,00

Itens

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Macarrão
Óleo de Soja
Cebola
Sal Refinado

0,0400
0,0030
0,0060
0,0005

Quilo
Litro
Quilo
Quilo

R$
R$
R$
R$

Extrato de
Tomate

0,0100

Quilo

R$

Alho
Tomate

0,0010
0,0200

Quilo
Quilo

Valor por
Refeição

R$ 0,3138

221,50

Tabela 15
Polenta ao Molho
Itens

Quant.
percapta

Unid.

Fubá
Óleo Soja
Sal refinado

0,0250
0,0010
0,0050

Quilo
Litro
Quilo

R$
R$
R$

Extrato de
Tomate

0,0050

Quilo

R$

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

1,50
3,15
1,00

Quilo
Litro
Quilo

25
1
5

Quilo
Litro
Quilo

Fubá
Óleo Soja
Sal refinado

2
2
2

50
2
10

Quilo
Litro
Quilo

R$
R$
R$

75,00
6,30
10,00

4,43

Quilo

5

Quilo

Extrato de
Tomate

2

10

Quilo

R$

44,30

2

6

Quilo

R$

18,60

2
2

16
10

Quilo
Quilo

R$
R$

72,00
29,50

Valor
Unit.

Pimentão
Verde

0,0030

Quilo

R$

3,10

Quilo

3

Quilo

Pimentão
Verde

Tomate
Cebola

0,0080
0,0050

Quilo
Quilo

R$
R$

4,50
2,95

Quilo
Quilo

8
5

Quilo
Quilo

Tomate
Cebola
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Tabela 16
Virado de Couve
Itens

Farinha de
Mandioca
Couve
Óleo de Soja
Cheiro
Verde
Alho
Sal Refinado

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

3,70

Quilo

55

Quilo

Farinha de
Mandioca

2

110

Quilo

R$

Quilo
Litro

R$ 19,00
R$ 3,15

Quilo
Litro

20
3

Quilo
Litro

Couve
Óleo de Soja

2
2

40
6

Quilo
Litro

R$ 760,00
R$ 18,90

0,0010

Quilo

R$

4,50

Quilo

1

Quilo

Cheiro Verde

2

2

Quilo

R$

9,00

0,0010
0,0005

Quilo
Quilo

R$ 11,80
R$ 1,00

Quilo
Quilo

1
0,5

Quilo
Quilo

Alho
Sal Refinado

2
2

2
1

Quilo
Quilo

R$
R$

23,60
1,00

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

0,0550

Quilo

R$

0,0200
0,0030

Valor por
Refeição

407,00

R$ 0,6098

Tabela 17
Farofa Dourada

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

3,70

Quilo

70

Quilo

Farinha de
Mandioca

3

210

Quilo

R$

R$ 3,15
R$ 8,56
R$ 3,00
R$ 11,80
R$ 1,00
R$ 9,80
R$ 4,50

Litro
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

2
2
10
1
3
15
1

Litro
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

Óleo de Soja
Margarina
Cenoura
Alho
Sal
Ovos
Cheiro verde

3
3
3
3
3
3
3

6
6
30
3
9
45
3

Litro
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

R$ 18,90
R$ 51,36
R$ 90,00
R$ 35,40
R$
9,00
R$ 441,00
R$ 13,50

Quant.
percapta

Unid.

Farinha de
Mandioca

0,0700

Quilo

R$

Óleo de Soja
Margarina
Cenoura
Alho
Sal
Ovos
Cheiro verde

0,0020
0,0020
0,0100
0,0010
0,0030
0,0150
0,0010

Litro
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

Itens

Valor
Unit.

Valor por
Refeição

777,00

R$ 0,4787

Tabela 18
Purê de Batata

Itens
Batata
Inglesa
Sal refinado
Cebola
Margarina
Alho
Leite

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

2,95

Quilo

130

Quilo

Batata Inglesa

2

260

Quilo

R$

R$ 1,00
R$ 2,95
R$ 8,56
R$ 11,80
R$ 3,57

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Litro

0,5
6
5
1
30

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Litro

Sal refinado
Cebola
Margarina
Alho
Leite

2
2
2
2
2

1
12
10
2
60

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Litro

R$
1,00
R$ 35,40
R$ 85,60
R$ 23,60
R$ 214,20

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

0,1300

Quilo

R$

0,0005
0,0060
0,0050
0,0010
0,0300

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Litro

Valor por
Refeição

767,00

R$ 0,5634

Tabela 19
Abóbora Refogada
Itens

Abóbora
Cheiro
Verde

Quant.
percapta

Unid.

0,1500

Quilo

R$

0,0010

Quilo

R$

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

2,80

Quilo

150

Quilo

Abóbora

2

300

Quilo

R$

840,00

4,50

Quilo

1

Quilo

Cheiro Verde

2

2

Quilo

R$

9,00

Valor
Unit.
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Valor por
Refeição

R$ 0,4400
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Sal refinado
Alho
Óleo de Soja

0,0005
0,0010
0,0010

Quilo
Quilo
Litro

R$ 1,00
R$ 11,80
R$ 3,15

Quilo
Quilo
Litro

0,5
1
1

Quilo
Quilo
Litro

Sal refinado
Alho
Óleo de Soja

2
2
2

1
2
2

Quilo
Quilo
Litro

R$
R$
R$

1,00
23,60
6,30

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$ 1.350,00

R$ 0,4500

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$

R$ 0,3975

Tabela 20
Batata Doce Cozida
Itens

Quant.
percapta

Unid.

Batata Doce

0,1500

Quilo

Valor
Unit.
R$

3,00

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Quilo

150

Quilo

Batata Doce

3

450

Quilo

Tabela 21
Mandioca
Itens

Mandioca
Cozida

Quant.
percapta

Unid.

0,1500

Quilo

Valor
Unit.

R$

2,65

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Quilo

150

Quilo

Mandioca
Cozida

1

150

Unid.

Quilo

397,50

Tabela 22
Mandioca para carne em cubos
Itens

Mandioca

Quant.
percapta

Unid.

0,0800

Quilo

Valor
Unit.
R$

2,65

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

Quilo

80

Quilo

Mandioca

1

80

Quilo

R$

R$ 0,2120

212,00

Tabela 23
Saladas
Itens

Cenoura
Repolho
Tomate
Beterraba
Pepino
Alface
Couve

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

0,0500
0,0500
0,0700
0,0600
0,0500
0,0400
0,0450

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

R$ 3,00
R$ 2,20
R$ 4,50
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 7,65
R$ 19,00

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

50
50
70
60
50
40
45

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

Cenoura
Repolho
Tomate
Beterraba
Pepino
Alface
Couve

7
6
9
7
5
4
4

350
300
630
420
250
160
180

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

R$ 1.050,00
R$ 660,00
R$ 2.835,00
R$ 1.260,00
R$ 750,00
R$ 1.224,00
R$ 3.420,00

R$ 0,1500
R$ 0,1100
R$ 0,3150
R$ 0,1800
R$ 0,1500
R$ 0,3060
R$ 0,8550

Unid.

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$
R$
R$
R$

R$ 0,1530
R$ 0,1530
R$ 0,1530
R$ 0,1530

Tabela 24
Sucos
Itens

Uva
Abacaxi
Maracujá
Manga

Quant.
percapta

Unid.

0,0300
0,0300
0,0300
0,0300

Litro
Litro
Litro
Litro

Valor
Unit.
R$
R$
R$
R$

5,10
5,10
5,10
5,10

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Litro
Litro
Litro
Litro

30
30
30
30

Litro
Litro
Litro
Litro

Uva
Abacaxi
Maracujá
Manga

6
4
2
2

180
120
60
60

Litro
Litro
Litro
Litro

918,00
612,00
306,00
306,00
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Acerola
Goiaba

0,0300
0,0300

Litro
Litro

R$
R$

5,10
5,10

Litro
Litro

30
30

Litro
Litro

Acerola
Goiaba

5
2

150
60

Litro
Litro

R$
R$

765,00
306,00

R$ 0,1530
R$ 0,1530

Tabela 25
Sobremesa

Itens
Doce
Tabletes
Gelatina

Quant.
percapta

Unid.

Valor
Unit.

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

0,0500

Quilo

R$ 10,70

Quilo

50

Quilo

Doce Tabletes

17

850

0,0200

Quilo

R$

Quilo

20

Quilo

Gelatina

4

80

2,20

Valor Mês

Valor por
Refeição

Quilo

R$ 9.095,00

R$ 0,5350

Quilo

R$

R$ 0,0988

Unid.

176,00

Tabela 26
Açucar

Itens

Para suco

Quant.
percapta

Unid.

0,0100

Quilo

Valor
Unit.
R$

1,29

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Quilo

10

Quilo

Açúcar

17

170

Unid.

Quilo

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$

R$ 0,0129

219,30

Tabela 27
Corante
Itens
Para
refeições

Quant.
percapta

Unid.

0,0020

Quilo

Valor
Unit.
R$

6,48

Unid.

Quant. Total
para 1000
Refeições/dia

Unid.

Item

Frenq.
no mês

Quant. no
mês

Quilo

2

Quilo

Corante

15

30

Unid.

Quilo

Valor Mês

Valor por
Refeição

R$

R$ 0,0130

194,40

Tabela 28
Refeições Dia

1000

Número de dias - Mês

22

Tabela 29
Valor Total de Alimentos por Mês
Valor de Alimentos por Refeição (22000
Refeições/mês)

R$

78.750,63

R$

3,58
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Tabela 30
COMPOSIÇÃO DE CUSTO REFEIÇÃO
Pedido de Re-ajuste em 2012

Valores Re-Ajustado pela Inflação no período 2019

Custo Alimentar R$

1,8502

R$

3,5796

Descartáveis R$

0,0200

R$

0,0290

Descartáveis para o preparo R$

0,0100

R$

0,0145

Mão de obra R$

0,0050

R$

2,0007

Material de Limpeza R$

0,0100

R$

0,0145

Área Física R$

0,0100

R$

0,0145

Equipamentos R$

0,0010

R$

0,0015

Utensilios R$

0,0010

R$

0,0015

Gás R$

0,0900

R$

0,1307

Controle de Pragas R$
Análise Microbilógica R$
Aluguel de Veículo

0,0020
0,0020

R$
R$
R$

0,0029
0,0029
0,1364

R$

0,0674

Uniformes e EPI R$

Gasolina
0,0020

R$

0,0029

Outros R$

0,8500

R$

1,2340

TOTAL R$

2,8532

R$

7,2330

Tabela 31
Benefícios e Despesas
Indiretas

Lucro

R$

-

R$

-

Despesa Fiscal

R$

0,4289

VALOR TOTAL REFEIÇÃO

R$

7,6619

Tabela 32
VALOR REFEIÇÃO

R$

7,6619

VALOR A SER PAGO CIDADÃO
VALOR A SER PAGO PELA PREFEITURA POR REFEIÇÃO

R$
R$

4,00
3,6619

Teófilo Otoni/MG, xx de xxx de 2019

Eliane Moreira de Aguilar
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação
APROVADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
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ANEXO X
MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 0XX/2019.

O MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG, inscrito no CNPJ sob nº 18.404.780/0001-09, com
sede na Avenida Luiz Boali, nº 230, Centro, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SMASH), neste ato representado pela Secretária
Municipal de Assistência Social e Habitação, Sra. ELIANE MOREIRA DE AGUILAR, inscrita no
CPF sob o n° 976.065.296-04, doravante denominado MUNICÍPIO PARCEIRO e a ENTIDADE: ----------------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº -------------------------, com sede nesta Cidade à Rua ----------------------------, n°--- Bairro: -------------------- , neste ato representado pelo seu presidente, SR(A). ----------------------------, inscrito no CPF sob o n°
-----------------------, doravante denominado ENTIDADE PARCEIRA, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº4320/1964 – Art. 12, na
Constituição Federal de 1988 – Art. 215; Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual na Lei Federal nº
13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, consoante os documentos anexos a pasta deste
processo administrativo de parceria e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Colaboração, decorrente do Edital Chamamento Público nº.001/2019-SMASH,
tem por objeto a gestão e operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e
nutricional do município de Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua
cooperação entre a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil;
consoante o Plano de Trabalho anexo, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo I).
1.2. O Plano de Trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após
proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico favorável do Órgão
competente, ratificado pelo Titular da Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, vedada
alteração do objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste
termo e respectivo Plano de Trabalho, os previstos na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e
legislação e regulamentação aplicáveis à política pública de segurança alimentar e nutricional
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sustentável:
COMUNS DOS PARTÍCIPES:

I – assegurar o aprimoramento e desenvolvimento de atividades e práticas educacionais vinculadas à
Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e apoio e complementariedade da gestão
dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional sustentável próprias do município de
Teófilo Otoni/MG;

II – oferecer aos usuários serviços e informações relevantes quanto à segurança alimentar e nutricional
sustentável;

III – colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o desenvolvimento das
atividades decorrentes da presente parceria.

DO MUNICÍPIO:

I – elaborar e conduzir a execução da política pública de segurança alimentar e nutricional sustentável;
II – emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo,
estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;

III – acompanhar, supervisionar, fiscalizar e orientar a execução do objeto deste termo, devendo zelar
pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

IV – prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em
toda sua extensão e no tempo devido;

V – repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto e disponibilidade financeira, que guardará consonância
com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

VI

– manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos

de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da vigência;

VII – conferir, a cada 30 (trinta) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio
informatizado, com indicação da quantidade de metas atingidas ou justificativa de seu não
atingimento;

VIII – publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostilamento;
IX – instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato da autoridade competente, a
ser publicado no Diário Oficial do Município;

X – emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;
XI - analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;
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XII – analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e
regulamentação aplicáveis;

XIII – disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem
como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data de suas assinaturas;

XIV – viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos; XV – na
hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio independentemente de
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas,
retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que
concedeu direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do
objeto previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade,
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que
o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;

XVI – divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos
recursos transferidos;

XVII – realizar pesquisas por amostragem, sem caráter restritivo, acerca do perfil dos usuários do
sistema único de assistência social.

DA OSC:

I – apresentar relatórios mensais de execução do objeto e de execução financeira, elaborados
eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO e
contendo, entre outros dados:

a) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas
para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas
enfrentados;

b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em
regime de competência; e

c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
II – prestar contas, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO,
da totalidade das operações patrimoniais e resultados da parceria, de acordo com a legislação e
regulamentação aplicáveis;

III – executar o Plano de Trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo
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35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 , bem como, aplicar os recursos públicos e
gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia; IV –
zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de
forma otimizada;
V – observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do
MUNICÍPIO, inclusive, relativas à identificação dos locais de atendimento ao público, das condições,
tipos e formas de serviços públicos, com acessibilidade a pessoas com deficiência; VI –
responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição
à sua execução;

VII – divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MUNICÍPIO, todas as
parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais
restrições de segurança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei;

VIII – indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento;

IX – manter e movimentar os recursos financeiros repassados e outros auferidos nos termos da
parceria, para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária da parceria,
aberta junto ao Banco: ___, Agencia: ___, Conta: ___OP:___ observado o disposto no artigo 51 da
Lei Federal nº. 13.019, de 2014;

X – manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto
da parceria;

XI – assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento
prévio e formal do MUNICÍPIO;

XII – utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em
conformidade com o objeto pactuado;

XIII – permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da
política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização interna e externa a todos os
documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações
solicitadas, bem como aos locais de execução do objeto;
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XIV – responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do
objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos
incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

XV – responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XVI – desenvolver estratégias e ações complementares de segurança alimentar e nutricional
sustentável no âmbito do município de Teófilo Otoni/MG, conforme disposição na política pública
nacional, disponibilizando pessoal técnico para orientação dos usuários e servidores públicos sobre os
objetivos da política específica, potencializando os resultados dos programas sociais desenvolvidos
nos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional;

XVII – garantir o funcionamento, conforme o Termos do Plano de Trabalho aprovado, do
Restaurante Popular instalado no município de Teófilo Otoni/MG, objetivando a segurança alimentar
e nutricional sustentável adequada aos trabalhadores urbanos e população em situação de
vulnerabilidade social, com fornecimento estimado de 1000 (mil) refeições completas (almoço), no
período de 12 meses, servidas em bandejas de alumínio ou marmitex, no local:

Restaurante Popular de Teófilo Otoni/MG – Endereço: Rua Dr. Manoel Esteves, s/n – Centro –
Teófilo Otoni/MG.

XVIII – garantir a entrega e o transporte das 200 (duzentas) marmitex (média) entre o Restaurante
Popular e o Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira, a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e o
CAP’S – Centro de Atendimento Psicossocial (todos situados no perímetro urbano da cidade de
Teófilo Otoni/MG) deverá ser realizado em veículo adequado ao transporte de alim,entos prontos e em
recipientes acodicionadores que garantam a integridade e temperatura das refeições até o seu destino
final.

XIX – disponibilizar quadro de pessoal compatível com o objeto do termo de parceria, composto de
profissionais capacitados para o desempenho das referidas atividades, inclusive, sob a responsabilidade
técnica de um nutricionista com registro no respectivo conselho de classe profissional;

XX – responsabilizar pela uniformização/fardamento, conduta, asseio, cumprimento das normas
sanitárias e de atendimento ao público por parte dos funcionários contratados;

XXI – responsabilizar-se pelos Equipamentos de Proteção Individual, necessários para a execução
dos serviços;

XXII – responsabilizar-se pela guarda e manutenção de todos os equipamentos, utensílios e
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instalações de propriedade do Município disponibilizados para a parceria, inclusive, manutenções
prediais e reparos na estrutura física, devendo manter todos em perfeito estado de funcionamento e
conservação, e as instalações restauradas e pintadas;

XXIII – abastecer o “Restaurante Popular Irmã Zoé” com os gêneros alimentícios necessários ao
cumprimento do cardápio diário estabelecido, devendo, obrigatoriamente, observar as suas
especificações, qualidade, quantidade e prazos de validade; priorizando, preferencialmente a aquisição
de alimentos dos Programas da Agricultura Familiar;

XXIV – responsabilizar-se pela aplicação das normas técnicas sanitárias e de segurança, de prevenção
e combate a incêndio, considerando a quantidade de público atendido nos locais, primando pela correta
sinalização dos espaços, treinamento de funcionários, equipando adequadamente os ambientes e
instalações;

XXV – atender às recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério
do Trabalho, referente as necessidades nutricionais e composição calórica das refeições principais, na
elaboração e planejamento dos cardápios, devendo, ainda, considerar a sazonalidade e custos dos
gêneros alimentícios utilizados, qualidade, quantidades, aproveitamentos e aceitabilidade;

XXVI – submeter mensalmente o cardápio à aprovação do gestor designado, ajustando-os sempre que
tecnicamente indicado e divulgando-os nas redes sociais e páginas oficiais de OSC;

XXVII – transportar e armazenar os de gêneros perecíveis e não perecíveis de acordo com as normas,
transportando e mantendo-os em meios adequados, higienizados, refrigerados quando necessário, em
perfeitas condições de limpeza, sempre manuseados por funcionários treinados para tal ação;

XXVIII – adotar medidas para a redução de Produção de Resíduos Alimentares e Melhor
Aproveitamento dos Alimentos, de acordo com os parâmetros nutricionais;

XXIX – colaborar de forma efetiva no desenvolvimento diário das atividades do programa interno de
separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nos padrões internacionalmente
identificadas;

XXX – a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos na Lei, conforme inciso IX,
art. 42, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.
XXXI – proceder as prestações de contas parcial e final, de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação e Tribunal de Contas, orientações da Administração Pública, conforme estabelecido
em edital, termo de referência e Plano de Trabalho, zelando pelo cumprimento das metas pactuadas.
XXXII – arquivar todos os documentos pertinentes à parceria por no mínimo 5 (cinco) anos.
– responsabilizar-se, no caso de atuação em rede, por toda a responsabilidade administrativa do
Termo de Parceria e demais obrigações pertinentes, incluindo, a fiel aplicação dos recursos e sua
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prestação de contas parcial e parcial, na forma definida pela Administração Pública.
XXXIII – responsabilizar-se, no caso de articulação / parceria com empresa privada para o
fornecimento não oneroso de internet banda larga para uso no funcionamento das atividades do
Restuarante Popular e dos usuários do mesmo, por toda a responsabilidade administrativa do Termo
de Compromisso Futuro de cessão do serviço não onerado e demais obrigações pertinentes e pela
forma como se dará a contrapartida ofertado a empresa que ceder os serviços através do ganho em
publicidade e divulgação da marca parceira dentro do espaço físico do Restaurante Popular com
afixação de banner informativo.
XXXIV – responsabilizar-se, no caso de articulação / parceria com empresa privada para a criação e
manutenção de aplicativo de gestão contábil / administrativa e produção e manutenção de aplicativo e
plataforma digital para venda presencial e via internet dos tickets das refeições do Restaurante
Popular., por toda a responsabilidade administrativa do Termo de Compromisso Futuro de cessão do
serviço não onerado e demais obrigações pertinentes e pela forma como se dará a contrapartida
ofertado a empresa que ceder os serviços através do ganho em publicidade e divulgação da marca
parceira dentro do espaço físico do Restaurante Popular com afixação de banner informativo.
XXXV – A receita obtida através do valor pago pelos usuários deverá ser depositada diariamente na
conta exclusiva do termo de parceria, e REAPLICADA INTEGRALMENTE NA EXECUÇÃO DO
OBJETO, incluso os rendimentos de aplicação financeira ocorridas no período apurado.
XXXVI – A prestação de contas de OSC deverá ser MENSAL e constar, OBRIGATORIAMENTE,
OS VALORES ARRECADADOS COM A VENDA DOS TICKETS DAS REFEIÇÕES E A
DEVERÁ TER DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO INTEGRAL NO OBJETO DA
PARCERIA DE TODO RECURSO EXCEDENTE, sob pena de devolução dos recursos aos cofres
do tesouro municipal.
XXXVII– garantir a entrega e o transporte das 200 (duzentas) marmitex entre o Restaurante Popular e
o Hospital Municipal Dr; Raimundo Gobira, a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e o CAP’S –
Centro de Atendimento Psicossocial (todos situados no perímetro urbano da cidade de Teófilo
Otoni/MG) deverá ser realizado em veículo adequado ao transporte de alim,entos prontos e em
recipientes acodicionadores que garantam a integridade e temperatura das refeições até o seu destino
final.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA
O gestor da parceria fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a
fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e
manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:
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I – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;

III – emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em
consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV – disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

V – comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC;
VI – acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria
nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo
as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;

VII – realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e
verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os
dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do Plano de
Trabalho;

VIII – realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes
comprobatórias, bem como, acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública,
verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;
Fica designado como gestor: Vinícius Couto Lopes – Ato de Nomeação publicado em 10/06/2019 no
Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Edição 2520.
O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo Município, por meio de simples
apostilamento e publicação do Ato de Nomeação no meio oficial de publicação do Município.
Em caso de ausência temporária do gestor, a Secretária Municipal de Assistência Social assumirá
a gestão até o retorno daquele.
Em caso de vacância da função de gestor, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação de
novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e
avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por responsável designado pelo
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Prefeito ou pela Secretária Municipal em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei Federal nº 13.019,
de 31 de julho de 2014.
A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula serão
estipuladas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
5.1. Compete à CMA:

I – homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela
OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59, da Lei Federal n.º
13.019, de 31 de julho de 2014;

II – avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações
constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e fazer recomendações para o
atingimento dos objetivos perseguidos;

III – analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a
razoabilidade desses gastos;

IV – solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local
de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no
desenvolvimento dos trabalhos;

V – solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem necessários
para subsidiar sua avaliação;

VI – emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da
parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação,
recomendações, críticas e sugestões.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
O valor total da presente parceria é de R$ x.xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
As despesas para implementação e execução do Plano de Trabalho, estabelecido neste Termo de
Colaboração, correrão à conta do orçamento vigente, na (s) dotação (ões) orçamentária (s) abaixo e
reserva orçamentária nº56:
02.07. 08.306.0007.2040.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2062.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2066.3.3.90.39.00
02.19.01.10.302.0010.2067.3.3.90.39.00
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Os recursos financeiros de que trata esta cláusula serão transferidos à OSC na forma do
cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, de acordo com disponibilidade financeira
do concedente, sendo que as parcelas subsequentes à primeira, apenas serão liberadas após
apresentação da prestação de contas das parcelas precedentes.
Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente
corresponderá ao valor previsto no cronograma de desembolso subtraído do referido saldo
remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o
montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria.
Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já
assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como, os recursos referentes às
provisões para liquidação de encargos.
É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades
diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS
Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens públicos
necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição
constante do Plano de Trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se
transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.
Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não
compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado.
Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou
transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução
direta do objeto pela administração pública municipal.
A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para
o MUNICÍPIO, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a organização da
sociedade civil não mais será responsável pelos bens.
Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria, os
bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até 90
(noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução.
Esta cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade dos equipamentos e materiais
permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria, para fins do disposto no
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art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no
Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislação e regulamentação
aplicáveis.
Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de
despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados com o número do Termo
de Colaboração nº xxx/2019 e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos
órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da
prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao
exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC.
A prestação de contas e todos os atos que dela decorrerão, deverão ser apresentados em
conformidade com o Manual de Prstação de Contas do Município, já disponível no sítio eletrônico
oficial da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni: www.teofilootoni.mg.gov.br – Portal das Parcerias:
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/portal-das-parcerias/.
Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou
posterior ao período de vigência da parceria.
Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o Plano de
Trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.
A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação
aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICÍPIO, implicará a suspensão das
liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.
A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução do objeto da parceria é exclusiva,
não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos
partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o Plano de Trabalho,
111

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após
proposta previamente justificada pela OSC e autorização do Prefeito ou da Secretária Municipal,
baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.
O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na
liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL
Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as
orientações do MUNICÍPIO.
É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o
consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.
Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos da
parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos disponibilizados e o material
produzido deverá ser imediatamente recolhido.
A divulgação de resultados técnicos, bem como, todo e qualquer ato promocional relacionado
ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos realizados
no âmbito da presente parceria, deverá apresentar o brasão oficial do município de Teófilo Otoni/MG,
sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes,
mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias e será rescindido por infração
legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que
o torne jurídica, material ou formalmente inexequível.
Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas
obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo de encerramento, devendo a OSC
apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.
Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar
Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a
utilização total dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO ou arrecadados dos usuários, fica a
OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os
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saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo
comprovante de depósito bancário ao MUNICÍPIO.
A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de
contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12.1. Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e
condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde que tal interesse seja
manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e
na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho ou com as normas da Lei
Federal n. 13.019, de 2014, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções
previstas no artigo 73 da Lei federal n. 13.019, de 2014.
Aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no sítio
eletrônico do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.
Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o
MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações
trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.
O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento
das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se
responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.
Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente
efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.
As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas
através da regular instrução processual, em meio físico.
Eventual e justificadamente o Município poderá substituir o pagamento em espécie pelo
fornecimento dos alimentos contidos no cardápio do Restaurante Popular, promovendo por ocasião o
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abatimento proporcional do valor a ser repassado de acordo com a decomposição de custos previstos
no Anexo IX – Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Teófilo Otonipara dirimir quaisquer questões resultantes da
execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem ser resolvidas administrativamente.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2
(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos
legais.
Teófilo Otoni/MG, xx de xxxxxxxxxxxx de 2019.

Eliane Moreira de Aguilar
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

xxxxx
Presidente da OSC
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XI
MODELO PLANO DE TRABALHO

1.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA
Secretaria de Assistência Social e Habitação
Bairro

Endereço
Avenida Luiz Boali Porto Salman, 230

Centro

Cidade

U.F.

CEP

e-mail

Teófilo Otoni

MG

39.802-900

assistenciasocial@teofilooto
ni.mg.gov.br

1.2 OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Nome

CNPJ

Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Endereço

Bairro

Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Cidade

U.F.

CEP

DDD/Fone

xxxxxxxxxxxxxx

MG

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Banco

AG

C.C

xxxxx

Xxx

Xxxxxxxxx
e-mail
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx
1.2.1 DIRIGENTE

Nome do Responsavel

C.P.F

Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

R.G./Orgão Expedidor

Cargo

Período de Mandato

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx/xxx/ xxx a xxx/ xxx/
xxx

Endereço

Bairro

Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Cidade

U.F.

CEP

Telefone

xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Email
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
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2.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO
Título do Projeto

Período de Execução
Inicio

Fim

Identificação do Objeto

3.JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

4. ABRANGÊNCIA

5. PUBLÍCO ALVO / BENEFICIARIOS

6. PÉRIODO DE EXECUÇÃO
A execução se dará no período de 12 (doze) meses a partir de xx de xxxx de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com o
permissivo legal.
7. RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS

8. METAS E ETAPAS
8.1- METAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
META

ETAPA

DESCRIÇÃO /
ESPECIFICAÇÃO

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

CUSTOS INDIRETOS

1

6

OUTROS (DESCREVER)

VALOR
MENSAL

VALOR 12
MESES

QTDE DE
SERVIÇOS
E/OU
CONTRATADOS

QTDE DE
SERVIÇOS
OFERTADOS

PESSOAL E
ENCARGOS
MATERIAIS DE
CONSUMO
EQUIP.MATERIAIS
PERMANENTES
SERVIÇOS DE
TERCEIROS

VALOR MENSAL
VALOR 12 MESES

R$
R$
-

PER CAPTA
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8.2 DETALHAMENTO DE METAS DA PARCERIA

8.3 PLANO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO FINANCEIRO

DESPESA DE
PESSOAL

MÊS

xxx/19
xxx/19

MANUTENÇÃO
(SERVIÇOS)

R$
R$

MATERIAL DE
CONSUMO

R$

R$

R$

R$

xxx/19

R$

R$

R$

xxx/19

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

xxx/19
xxx/19

R$
R$

xxx/19

R$

xxx/19

R$

-

R$

xxx/19

R$

-

R$

xxx/19

R$

-

xxx/19

R$

-

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

TRANSPORTE

CUSTOS INDIRETOS

SERVIÇOS DE
TERCEIROS

R$
R$
R$
R$
MATERIAL
PERMANENTE

OUTROS

MÊS

INFRA- ESTRUTURA

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

(DETALHAR)
R$
-
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xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

xxx/19

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

TOTAL
GERAL

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

8.4 – TABELA EXPLICATIVA
DESCRIÇÃO

ITENS

1

PESSOAL E ENCARGOS

Seguridade e Previdência Social - INSS, FGTS,
PIS/PASEP, Décimo-terceiro Salário, Adicional de
Férias, Ausência Remunerada, Férias, Licenças,
Repouso Remunerado e Feriado, Vale Transporte ou
Auxílio Transporte, Uniformes, Outros Benefícios.

2

MATERIAIS DE CONSUMO

Insumos e gêneros alimentícios básicos, temperos,
preparações, legumes, frutas, verduras. Materiais de
limpeza e de escritório, combustível, etc.

3

EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES

4

SERVIÇOS DE TERCEIROS

5

CUSTOS INDIRETOS

6

OUTROS (ESPECIFICAR)

Aquisição de Equipamentos e bens patrimoniáveis.
Fornecimento de combustível, manutenção e custeio
geral dos veículos, serviços transportes, locações,
manutenções prediais, água, luz, telefone, internet etc
Gás, Água, Luz, telefone fixo e móvel, seguros etc.
(ESPECIFICAR)

8.5 - INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS

9 - PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS
AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS
INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO;
A previsão de receitas e despesas é estimada em elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas
de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao
público.

10 - DESEMBOLSO FINANCEIRO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONCEDENTE

PROPONENTE

ENTE
Parcelas (qtde)

MUNICIPAL

Parcela(s) R$

Total R$

Parcelas Parcelas
(qt)
(qt)
Total R$

1
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MUNICIPAL

2
3

TOTAL

R$

A suplementação e despesas decorrentes da assinatura deste termo, para o exercício de 2019 correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Identificação da
Despesa

Classificação Orçamentária

MUNICIPAL

11 – ARTICULAÇÕES / INOVAÇÕES – ATUAÇÃO EM REDE
Caso a OSC apresente um ou dois Termos de Compromisso Futuro de Assinatura de Termo de Atuação em Rede firmado
com uma ou mais OSC’s, deverá estar asqui descrito como se dará a atuação em rede e demais informações sobre
fornecimento de produtos, periocidade, controle de qualidade dos produtos, forma de pagamento, etc. O projeto parcerizado
com a(s) OSC’s pode ser descrito em conjunto: OSC celebrante e OSC atuante em rede.

12 – ARTICULAÇÕES / INOVAÇÕES - SERVIÇO NÃO ONERADO
Caso a OSC apresente um ou dois Termos de Compromisso Futuro de Cessão de Serviço não Onerado firmado com
empresa(s), deverá estar aqui descrito como se dará a prestação de serviço não onerado e a sua contrapartida. O(s) projeto (s)
parcerizado (s) com a(s) empresa(s) privada(s) pode ser descrito em conjunto: OSC celebrante e empresa / privada.

13- PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
As prestações de contas deverão ser apresentadas mensalmente de acordo com o cronograma de desembolso, na forma do
estabelecido pelo Manual de prestação de contas e pelas regras estabelecidas no Termo de Parceria.
MÊS
RECURSO MUNICIPAL / FMS
RECURSO USUÁRIO

Local, Data e Assinatura do Represerntante Legal da OSC validando o conteúdo do Plano de Trabalho.

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG
DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do Plano de Trabalho, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos
operacionais detalhados no mesmo, que será vinculado ao Termo de Colaração nº ____/2019.
Teófilo Otoni/MG, ___ de ____________ de 2019.
__________________________
Vinícius Couto Lopes
Gestor do Termo de Colaboração

Eliane Moreira de Aguilar
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XII
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO FUTURO DE CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS

A ENTIDADE: -----------------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº --------------------------, com sede nesta Cidade à Rua ----------------------------, n°--- Bairro:
--------------------- , neste ato representado pelo seu presidente, SR(A). ----------------------------, inscrito
no CPF sob o n° -----------------------, doravante denominado ENTIDADE PARCEIRA, se
compromete a contratar todos os profissionais descritos no Anexo IX - Termo de Referência deste
Edital para dar o início às atividades do Restaurante Popular de Teófilo Otoni, até a data limite de 20
(vinte) dias após o recebimento da Ordem de Serviço de Abertura do mesmo, a ser expedida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO FUTURO DE ASSINATURA
DE TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE

A ENTIDADE: -----------------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº --------------------------, com sede nesta Cidade à Rua ----------------------------, n°--- Bairro:
--------------------- , neste ato representado pelo seu __________, Sr(a). ----------------------------,
inscrito no CPF sob o n° -----------------------, doravante denominado ENTIDADE PARCEIRA VIA
TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE, se compromete a firmar Termo de Atuação em Rede,
promovendo a articulação entre entidades congêneres para a criação de Rede de produtores rurais ou
associações com intiuito de fornecer alimentos para o funcionamento do Restaurante Popular de
Teófilo Otoni, fomentando assim a tividade agropecuária na região de Teófilo Otoni e circuvizinhança.

Nota Explicativa: A Organização da Sociedade Civil celebrante do Termo de Colaboração no caso de atuação
em rede, é responsável por toda a responsabilidade administrativa do Termo de Parceria e demais obrigações
pertinentes, incluindo, a fiel aplicação dos recursos e sua prestação de contas parcial e parcial, na forma definida
pela Administração Pública Municipal, incluvise dos recursos destinados ao pagamento das despesas com
entidades parcerizadas em rede.
Deverá também a Organização Sociedade Civil celebrante do Termo de Colaboração no ato da formalização do
Termo de Atuação em Rede: Verificar a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante
do Termo de Colaboração, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas, bem como, comunicar à
Administração Pública Municipal em até 60 (sessenta) dias a assinatura do Termo de Atuação em Rede. Art. 35A – Lei Federal nº 13.019/2014

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XIV
TERMO DE COMPROMISSO FUTURO DE CESSÃO DE SERVIÇO NÃO
ONERADO

A EMPRESA: -----------------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº --------------------------, com sede nesta Cidade à Rua ----------------------------, n°--- Bairro: -------------------- , neste ato representado pelo seu _______________, SR(A). ----------------------------, inscrito no CPF sob
o n° -----------------------, doravante denominado EMPRESA PARCEIRA, se compromete a fornecer / ceder
de forma não onerada:

( ) Internet banda larga para uso no funcionamento das atividades do Restaurante Popular e dos usuários do
mesmo.
( ) Criação e manutenção de aplicativo de gestão contábil / administrativa e produção e manutenção de
aplicativo e plataforma digital para venda presencial e via internet dos tickets das refeições do Restaurante
Popular.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS
Eu, ....... (nome completo), ....... (nacionalidade), ....... (estado civil), portador(a) da cédula de identidade nº
......., ......(órgão expedidor) e do CPF nº ......., ....... (Função do declarante na Organização), residente e
domiciliado à......., Cidade......., DECLARA, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativamente,
nos termos da legislação vigente, e fica responsável pela veracidade das informações apresentadas, que a .......
(nome da entidade), com sede à ......., Cidade......, inscrita no CNPJ sob o nº: ......... :
a) Assume o dever de receber, aplicar e prestar contas dos recursos recebidos através da parceria pública
com o Município de Teófilo Otoni/MG, na forma da legislação vigente – Lei Federal nº 13.019/2014.
b) Não se encontra em mora e nem débito junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal.
c) Possui 01 (um) ano de existência com cadastro ativo.
d) Que os preços expressos no Plano de Trabalho estão compatíveis com os praticados no mercado local
e regional.
e) No caso de aquisição de materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria,
a propriedade do bem será transferida à administração pública, na hipótese da extinção do objeto.
f) Observará dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da boafé, da probidade, da economia, da isonomia, e da razoabilidade na aplicação dos recursos.
g) Que publicará, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, o relatório de atividades e
demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência
Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, colocando-os à disposição para
exame de qualquer cidadão.
h) Afixará placa na entrada principal da sua sede, com as informações da parceria mantida com o
Município.
i) Que irá manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da parceria em instituição
financeira oficial.
j) Está ciente da obrigação da organização inserir cláusula, no contrato que vier a celebrar com
fornecedor de bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que preveja a
permissão de livre acesso aos servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades públicas
repassadoras dos recursos públicos, bem como, dos órgãos de controle, aos documentos e registros
contábeis da empresa contratada, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.
k) Possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante;
l) Possui capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o
cumprimento das metas estabelecidas.
m) Dispõe de pessoal habilitado para execução do objeto da parceria, quando assim exigir a natureza do
objeto da Parceria;
n) Dispõe de instalações e outras condições materiais da organização, ou sobre a previsão de adquirir
com recursos das parcerias, quando essas instalações e condições forem necessárias para a realização
do objeto a ser pactuado;
Cidade,

de

de 2019.
(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XVI
DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014
Eu, .......(nome completo), .......(nacionalidade), .......(estado civil), portador (a) da cédula de identidade
nº......., ......(órgão expedidor) e do CPF nº ......., residente e domiciliado à......., Cidade......., .......(Função do
declarante na Organização), da organização (nome da entidade), inscrita no CNPJ sob o nº: ........., com
sede à ......., Cidade......, DECLARA para fins de celebração de qualquer modalidade de parceria previstas
na Lei Federal nº 13.019/2014, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da
legislação vigente, e fico responsável pela veracidade das informações apresentadas, que:
a) a organização supracitada é regularmente constituída. (Art. 39 – Inciso I – Lei Federal nº 13.019/2014).
b) a organização supracitada não está inadimplente com prestação de contas relativas a recursos
anteriormente recebidos das Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal. (Art. 39 – Inciso II –
Lei Federal nº 13.019/2014).
c) na organização supracitada não há dirigente que seja membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o termo de colaboração ou de fomento, qual seja, do Município de Teófilo Otoni/MG. (Art. 39 –
Inciso III – Lei Federal nº 13.019/2014).
d) na organização supracitada não há dirigente que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta,
colateral ou por finalidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e
cargo assemelhados ou de servidor da Administração Pública e indireta investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Teófilo
Otoni/MG. (Art. 39 – Inciso III – Lei Federal nº 13.019/2014).
e) a organização supracitada não teve contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
consideradas as exceções, estipuladas pela lei vigente. (Art. 39 – Inciso IV e alíneas a, b e c – Lei Federal
nº 13.019/2014).
f) a organização supracitada não foi punida com as sanções elencadas nas alíneas a, b, c e d – Inciso V do
Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014).
g) a organização supracitada não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.
(Art. 39 – Inciso VI – Lei Federal nº 13.019/2014).
h) na organização supracitada não há dirigente pessoas enquadradas nas vedações concernentes às alíneas
a, b e c – Inciso VII do Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014).
Tenho ciência da minha responsabilidade em informar qualquer alteração que ocorra nas informações
afirmadas acima, sob pena de suspensão ou cancelamento da parceria firmada com o Município de Teófilo
Otoni/MG.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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ANEXO XVII
FICHA DE DADOS CADASTRAIS PARA CELEBRAÇAO DA PARCERIA
Dados necessários para redação do plano de trabalho e minuta de parceria:
DA ORGANIZAÇÃO
1) Nome da entidade: _____________________________________________________________
2) CNPJ: _______________________________________________________________________
3) Endereço: ____________________________________________________________________
4) Telefone: ____________________________________________________________________
5) Email: ______________________________________________________________________
6) Telefone: _____________________________________________________________________
7) Email: _______________________________________________________________________
8) Site: ________________________________________________________________________
9) Membros da diretoria (nome completo e função de todos): ______________________________
10) Corpo técnico (nome completo e função de todos): ___________________________________
10) Corpo técnico (nome completo e função de todos):___________________________________
11) Conselho fiscal (nome completo e função de todos): __________________________________
DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO
1) Nome completo: _______________________________________________________________
2) CPF: ________________________________________________________________________
3) RG: _________________________________________________________________________
4) Endereço: ____________________________________________________________________
5) Telefone: _____________________________________________________________________
6) Cargo na entidade: _____________________________________________________________
7) Eleito em: ____________________________________________________________________
8) Vencimento do mandato: ________________________________________________________
DADOS BANCÁRIOS
1) Banco: ______________________________________________________________________
2) Agencia: _____________________________________________________________________
3) Número da conta: ______________________________________________________________

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.

125

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XVIII
MODELO DE PLACA A SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL DA SEDE SOCIAL E NO LOCAL
DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DIVULGANDO
A PARCERIA CELEBRADA COM O MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG
Em atendimento ao Art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014 a Organização da Sociedade Civil que
assinar parceira junto à administração pública deverá divulgar na internet e em local visível de sua sede social
informações a respeito da parceria celebrada com a administração pública.
Para o cumprimento a essa prerrogativa da Lei, a Organização da Sociedade Civil deverá
confeccionar uma página em rede social dando amplo acesso público, tipo: “Facebook” ou outra, contendo as
mesmas informações que constarão na placa a ser afixada em local visível de sua sede social e
estabelecimento que exerça suas ações vinculadas à parceria celebrada com o município de Teófilo Otoni/MG.
Para facilitar o cumprimento a essa prerrogativa da Lei segue o MODELO DE PLACA que poderá
ser copiado pela Organização da Sociedade Civil. Esta placa poderá ser confeccionada em papel A4 (ou
outro material: plástico, PVC, metal, etc), dimensões mínimas: 15 cm x 24 cm e para que não se deteriore
com o tempo, deverá ser plastificada (no caso de ser confeccionado em papel A4) e após, deverá ser a afixada
em local visível da sede da organização da sociedade civil, preferencialmente, na entrada do estabelecimento.
MODELO DE PLACA
ENTIDADE PARCEIRA DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG
Nome da Entidade:
CNPJ da Entidade:
Endereço Completo:
Telefone de Contato:
E-mail:
Endereço em página de rede social:
Data de assinatura do Termo de Colaboração ou de
Fomento: ___/___/2019.

Parceria nº: ___/2019

Descrição do objeto pactuado na parceria:

Valor total a ser repassado constante no Plano de Trabalho:
R$_____________

Secretaria Municipal Responsável pela Parceria: Secretaria Municipal de ______________________

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo
Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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ANEXO XIX
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ENTREGA DE CÓPIA DE MANUAL DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Em atendimento ao Art. 63 – parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, declaro que foi-me entregue
cópia do Manual de Prestação de Contas dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento do Município de
Teófilo Otoni/MG e este subsidirá a futura prestação de contas dos recursos recebidos por esta entidade.
Declaro também ter ciência que o Manual em epígrafe encontra-se disponibilizado no Portal das Parcerias:
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/novo/portal-das-parcerias/ .

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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ANEXO XX
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 2º - INCISO I – ALÍNEA A DA LEI
FEDERAL Nº 13.019/2014
Em atendimento ao Art. 2 – Inciso I – Alínea A da Lei Federal nº 13.019/2014, a entidade: ...,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. .........., com sede nesta Cidade à ...........,
neste ato representado pelo seu presidente/diretor(a), Sr(a). ....., inscrito no CPF sob o n° ......,
doravante denominado ENTIDADE PARCEIRA, DECLARA que, todos os excedentes e ou sobras
de todas as atividades econômicas realizadas durante a prestação dos serviços vinculados a parceria
ora convencionada pelo Termo de Colaboração nº ___/2019 serão reinvestidas na consecução do
objeto social da entidade supracitada, de forma imediata ou por meio de constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva e, também DECLARA que, por ser entidade privada sem fins
lucrativos a entidade ............................. - CNPJ sob nº. ........... não distribui entre seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras,
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, conforme
preconiza a Lei Federal nº 13.019/2014 – Art. 2 – Inciso I – Alínea A.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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ANEXO XXI
AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Por meio do presente instrumento, a Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos
______________________________________ - CNPJ nº ___________________, AUTORIZA a equipe
técnica de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de ______________________, a comparecer
as dependências do Restaurante Popular, para avaliação in loco da prestação dos serviços objeto do Termo de
Colaboração nº ___/2019, obtendo assim as informações necessárias ao perfeito cumprimento do dispositivo
legal constante na Seção VII, art. 58 à 60 da Lei Federal nº 13.019/14 – Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.

129

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

PAPEL TIMBRADO COM NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO XXII
CARTA DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL

O abaixo identificado e assinado, participante do Chamamento Público nº. 01/2019 – Edital
de Chamamento Público que visa a seleção de Organização(ões) da Sociedade Civil
interessada(s) em celebrar(em) Termo de Colaboração que tenha por objeto: gestão e
operacionalização de equipamento público de segurança alimentar e nutricional do município de
Teófilo Otoni/MG: “Restaurante Popular Irmã Zoé”, em regime de mútua cooperação entre a
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade Civil, em regime de mútua

cooperação entre a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG e Organização da Sociedade
Civil, nos termos do presente Edital 01/2019, com sessão pública de abertura de envelopes
marcada para data: ___ de ____________ de 201__, por seu representante legal devidamente
identificado para a participação neste Chamamento Público perante este órgão público,
declara, na forma e sob as penas da Lei Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº
13.2014/2015, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Seleção e Pactuação
desta Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, que julgou a Proposta de Colaboração e o
Plano de Trabalho preliminar, renunciando, assim expressamente ao direito de recurso e ao
prazo respectivo, e concordando, em consequência com o curso do procedimento
administrativo, passando-se à convocação da entidade melhor avaliada para a entrega da
documentação correlacionados no artigo 34 da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei
13.204/2015.

Cidade,

de

de 2019.

(assinatura do dirigente)
Nome e Cargo

Observação: todos os anexos devem ser assinados pelo representante legal e inseridos no envelope lacrado.
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